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ނަންބަރު215-AhareeReport/2010 :

 0202ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު
ތަޢާރަފް
މާތް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .މި އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާއަށް ޞަލަވާތާއި
ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.
މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 1/2001ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު)ގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޕޮލިސް
އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން  2050ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ.

އިދާރީ ހިންގުން
 2002ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން  2050ވަނަ އަހަރުވެސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގައި ވަރަށް ގިނަ
ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށް ފުދޭ ވަރަށް ފައިސާއާއި
މުވައްޒަފުން ނުލިބުމުގެ މައްސަލައެވެ .ކޮމިޝަނުން  2050އަށް ބަޖެޓުކޮށްގެން ބަޖެޓުގައި ހިމަނުއްވައިދެއްވާފައިވާ ފައިސާގެ މިންވަރުވެސް
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވެގެން އެދުމުން ،އެ ފައިސާ ހޯދުމުގައި ގިނަގުނަ އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހި ،ފައިސާ ލިބުން ދިގުލައި،
އަދި ބައެއް ފަހަރު ފައިސާ ލިބިފައި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.
 2055ވަނަ އަހަރަށް ކޮމިޝަނުން ލަފާކުރި ބަޖެޓުން  42%އުނިކުރެއްވުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވަނިކޮށް މިކޮމިޝަނުގެ އެދުމުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2055ވަނަ އަހަރުގެ
ބަޖެޓް ދިރާސާކުރައްވާ ކޮމިޓީއިން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަރީއިން އުނިކުރެއްވި ފައިސާގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބައެއް
ދެއްވާފައިވާތީ އެކަން މި ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
 2055ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި އިތުރު މުވައްޒަފުންނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށް ފައިސާ ހިމެނިފައި ވީނަމަވެސް
ކޮމިޝަން ހިންގަން ލިބިފައިވާ ޢިމާރާތުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށްވެސް ޙައްލެއް ލިބެންޖެހެއެވެ.
ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ޤަވާއިދު ހެއްދެވުމަކީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ  51ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ .ނަމަވެސް އެ ޤަވާއިދު އަދި ހެދިފައި ނުވާކަން ހިތާމައާއެކު
ފާހަގަކުރަމެވެ .މި ޤަވާއިދާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަން ހިނގަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތް ކޮމިޝަނުގެ  2002ވަނަ އަހަރުގެ ރިޕޯޓުގައި
ތަފްޞީލުކުރެވިފައިވާނެއެވެ .ކޮމިޝަނުގެ ޤަވާއިދު ހެދިފައި ނުވާތީ އެ ދަތިކަންވެސް އިޙްސާސްކުރަންޖެހިފައިވެއެވެ.

މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތާއި އަދަދު
 2050ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން  525މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިފައިވެއެވެ 2050 .ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު
ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދަކީ  12އެވެ.
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 2050ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކަށާއި އަދި ނިންމުނު މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނައީ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވި ސްއިން ޢަމަލުކުރި ގޮތާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ޢާންމު ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކެވެ .އެއީ 15
މައްސަލައެވެ .ދެން އެންމެ ގިނައީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވޭ މީހުންނަށް ފުލުހުން އަނިޔާކުރާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލަތަކެވެ .އެއީ  43މައްސަލައެވެ.
މީގެ އިތުރުން ޓްރެފިކް ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވިކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން ޢަމަލުކުރި ގޮތާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ޢާންމު
ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ  00މައްސަލައަކާއި ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ބެހޭގޮތުން ފުލުހުން ހުށަހަޅާފައިވާ  01މައްސަލައަކާއި،
ވަކިވަކި ފުލުހުންނާ ބެހޭގޮތުން ޢާންމު ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގެ  00މައްސަލައަކާއި ،ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަށް ހުށަހެޅި
މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤް ލަސްވަމުންދާ ކަމަށްބުނެ ޢާންމު ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި  7މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު
ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޖިނާޢީ ކުށުގެ ދަޢުވާއެއް ކުރެވޭވަރުގެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހުރިކަމަށް ފެންނާތީ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  3މައްސަލައެއް ފޮނުވުނެވެ .އެ  3މައްސަލައަކީވެސް ފުލުހުން އަނިޔާކޮށްގެން ހުށަހެޅުނު 3
މައްސަލައެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އަތޮޅުތަކަށް ކުރި ދަތުރުތައް
އަތޮޅުތަކުގައި ހިނގި ބޮޑެތި ކަންތައްތައް ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން  2050ވަނަ އަހަރު 1
ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ .މިދަތުރުތައް ކުރެވިފައިވަނީ ހައްދުންމައްޗަށާއި ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރިއަށާއި ފުވައްމުލަކަށާއި އައްޑުއަތޮޅަށެވެ.
މި ދަތުރުތަކުގައި އެއަތޮޅުތަކުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައްވެސް ޗެކްކުރެވުނެވެ.

އިންސާނީ ވަޞީލަތް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް
 .5އިންޓަވިއު އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓެކްނިކްސްގެ ނަމުގައި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ބޭއްވުނެވެ .މިޕްރޮގްރާމްގައި ކޮމިޝަނުގެ
މެމްބަރުންނާއި

ކޮމިޝަނުގެ

ތަޙްޤީޤް

ކުރުމާބެހޭ

ބައިގެ

ބޭފުޅުން

ބައިވެރިވެ

ވަޑައިގަތެވެ.

މިތަމްރީނު

ޕްރޮގްރާމް

ހިންގަވައިދެއްވީ ސިންގަޕޫރުގެ ކެޗް-އަ-ލައި ކޮންސަލްޓަންސީގެ ފަރާތުން މިސްޓަރ ޖެފްރީ އަންގް އެވެ.
ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޭއްވުނު މިތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށްވެސް ފުރުޞަތު އެރުވުނެވެ.
 .2ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  4މުވައްޒަފަކު ފޯކަސް އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރުގައި ހިންގަވާ ސެޓްފިކެޓް  2އިން
އޮފީސް ސްކިލްސް ކޯހުގައި ބައިވެރި ކުރެވުނެވެ .އަދި ކްލިކް ކޮލެޖުން ހިންގަވާ ސެޓިފައިޑް އެކައުންޓިންގ ޓެކްނީޝަން 5
މުވައްޒަފަކު ،އަދި ފޯކަސް އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރުން ހިންގަވާ ޓްރެއިން ދަ ޓްރެއިނަރ ވާކްޝޮޕްގައި  5މުވައްޒަފަކު
ބައިވެރި ކުރެވުނެވެ.
 .3ސައުތު އޭޝިޔާ ވިޒިޓިން ޕްރޮގްރާމް އޮން ޕޮލިސް ރިފޯމްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް  2050ނޮވެމްބަރ  54އިން 52
އަށް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރ ޑރ .ހާލާ ޙަމީދު އިންޑިޔާގެ ނިއު ދީއްލިއަށާއި ކޮޗިންނަށް ވަޑައިގަތެވެ .މިއީ ކޮމަންވެލްތް
ހިއުމަން ރައިޓްސް އިނީޝިއޭޓިވް އިން ލިބިފައިވާ ދަޢުވަތަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 0202ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

-3-

ފުލުހުންނާއެކު ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް
 2050ވަނަ އަހަރު މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނާއެކު  51ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ .އެއީ ތަފާތު
މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ،އިދާރީ ކަންތައްތަކުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކެކެވެ.

ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓުތައް
.I

ޕީރިއަޑިކް ރިވިޔު އޮފް މެނޭޖްމަ ންޓް އޮފް ޖެންޑަރ ބޭސްޑް ވަޔޮލެންސް ކޭސެސް ރިޕޯރޓެޑް ޓު ދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސް ( Periodic Review of Management of Gender Based Violence Cases Reported to the
 - ) Maldives Police Serviceޖިންސީ ތަފާތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ
މައްސަލަތަކަށް ބަލައި ކުރި ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ތައްޔާރު ކުރި ރިޕޯޓެކެވެ.
މި ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރެވި ފައިވަނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ޖީ.ބީ.ވީ ކުށްތަކާއި ޖަރީމާތަކާ
ދެކޮޅަށް ޙަރަކާތްތެރިވާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ޔޫ.އެންއާ ގުޅިގެން ޑިސެމްބަރ  2050ގައެވެ.

ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ތަޙްޤީގުތައް
(ހ)  0202ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ނިންމި މައްސަލަތަކާއި އެ މައްސަލަތައް ނިންމާފައިވާ ގޮތް
ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ

ނަންބަރު
.5
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެންދިއުމުގެތެރޭގައި އަނިޔާކުރި ހުށަހަޅާފައިވާ
ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
.2

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްގައި

މައްސަލަ ނިންމިގޮތް
މައްސަލައިގައި

ބުނެފައިވާ

ފަދަ

އަނިޔާއެއް

ކުރިކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތު ނުވާކަމަށް
ވަޒީފާ

އަދާކުރާ ހުށަހަޅާފައިވަ މައްސަލައިގާ ބުނާ ފަދަ ކަންތައްތަކެއް އޭނާގެ

ފުލުހަކާމެދު އޭނާގެ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެރިން ކަންތައް ކުރާ ވެރިންގެ ފަރާތުން ހިނގާފައިނުވާކަމަށް .މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ފަރާތުން އެކަން ސާބިތުކޮށްދެއްވޭނޭ ފަދަ ހެކި އަދި ޤަރީނާ
ދެއްކިފައި ނުވާކަމަށް

.3

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގާ ބުނެފައިވާ ފަދަ ކަމެއް ކޮމިޝަނުގެ
ކުރަމުން ދިޔަ އައި.އޯ އެއް އެ މައްސަލަ ފުރިހަމަ ނުކޮށް ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވެފައި ނުވާކަމަށް
ބިދޭސީއަކު ޑީޕޯޓުކުރަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލަ

.4

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްގައި

ވަޒީފާ

އަދާކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ "ވަޒީފާ އަދާ ކުރަންވީ ތަންތަން

މުވައްޒަފެއްގެ ޑިޕާޓްމަންޓް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު އޭނާ ކަނޑައެޅުމާއި ބަދަލުކުރުމުގެ ޤަވާއިދު" ގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ
ހިތްހަމަ ނުޖެހޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
.1

(ށ) އާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް

ވަންވޭއާ ޚިލާފަށް ސައިކަލު ދުއްވިކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ތަޙްޤީޤު ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުމަށް
ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާފައިވާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ހާޒިރުވުމަށް

އެންގުމުން

މައްސަލައާ

ގުޅިގެން

ކޮމިޝަނަށް
މަޢުލޫމާތު

ހާޒިރުވެފައިނުވާތީއާއި
ސާފުކުރުމަށް

ގުޅުމުން

ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވާނެ ކަމަށް ބުނެ ހާޒިރުވެފައި ނުވާތީ
މައްސަލަ ބާޠިލްކުރީ
.1

ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށް ތަފާތު އުނދަގޫތައް ކޮށްފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން
ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ބޭނުން ނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ މައްސަލަ ބާޠިލްކުރެވުނު
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.1

މަގުމަތީގައި

ކުދިންތަކެއްގެ

ތިބި

ފުލުހުން ހުށަހެޅިފަރާތުން

ގައިގާ

ތަޅާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
.1

ބެލުމުގެދަށުގައިހުރި

ފުލުހުންގެ

މައްސަލަ

ބާޠިލް

އެދިފައިވާތީއާއި

ކުރަން

މައްސަލަ ބެލޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ ބާޠިލްކުރެވުނު
ފުލުހުން ސާބިތުވާވަރަށް ހެކިލިބިފައި ނުވާކަމަށް

މީހަކަށް

އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
.2

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި ފުލުހަކު މޯލްޑިވްސް
މަސްތުވާތަކެތި

ތުހުމަތުގައި

ބޭނުންކުރިކަމުގެ

ޕޮލިސް

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ

ސަރިވސް
ފުލުހުންގެ

އޭނާ

ވަޒީފާއިން

އިން

ވަޒީފާއާބެހޭ

ޤަވާއިދާ

ވަކިކޮށްފައި ވާތީ އެކަމާހިތް ހަމަނުޖެހިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްގޮތަށްކަމަށް
މައްސަލަ
.50

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކެންޓީނެއް ހިންގައިދޭނޭ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކެންޓީން ހިންގުމަށް ކުރި
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ބިޑް ކުރި އިޢުލާނާ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިޑް ކާމިޔާބު
ޕޮލިސް

މޯލްޑިވްސް

ގުޅިގެން

ސަރވިސްގެ

އެ

ޓެންޑަރ

ކޮމިޓީން

ކުރި ފަރާތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއްކަމަށް
ކޭޓަރިންގ

ސަރވިސްއިން

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލަ
.55

މާލޭ ފަޅުތެރޭގައި ދޯނި އެޅުންމަނާ ސަރަހައްދެއްގައި ދޯނި އޭނާ
ފުލުހުން

އެޅުމުން

ހައްޔަރުކުރިކަމަށް

އޭނާ

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
.52

މޯލްޑިވްސް

ހައްޔަރުކުރަން

ބުނެ ނުކިޔަމަންތެރިވެފައިވާތީކަން

ލިބިފައިވާ

ހެތްކާއި

ޤަރީނާއިން

ކޮމިޝަނަށް ސާބިތުވާކަމަށް

ޕޮލިސް

މައްސަލައެއްގެ

ޖެހިފައިވަނީ

ފުލުހުންގެ

އަމުރަށް

ސަރވިސްއިން

ތަޙުޤީޤު

ބަލަމުންދާ ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ ބަލަމުން ގެންދިޔަ މުއްދަތުގައި

ލަސްވަމުންދާކަމަށް

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ބުނެ މައްސަލަ އަވަސް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް
ދެންނެވުނު .އަދި އެމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްއިން ނިމުމުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ
ނިމުނުކަމަށް ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް އެންގުނު

.53

ޓްރެފިކް ނިޝާނާ ޚިލާފަށް ސައިކަލު ދުއްވައިގެން ފުލުހުން މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން
އޭނާ

މަޑުކުރުވާ

އަމަލުކުރި

އޭނާއާމެދު

ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
.54

ގޮތާމެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ

އެއްގަމުގައި

ދުއްވާ

އިންޖީނުލީ

އެއްޗެއްސާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ މައްސަލަ ބާޠިލުކުރުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދުމުން
ތަޙްޤީގް

ދާގޮތާމެދު

ހިތްހަމަ

ނުޖެހިގެން

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ބާޠިލުކުރެވުނު

މައްސަލަ
.51

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

މައްސަލައެއް

ސަރވިސްއިން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލަ

ޖެނެރަލްއަށް

އަވަސްކޮށްދެއްވުމަށް

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ފޮނުވުން ސަރވިސްގައި ދެންނެވުނު .އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ

ލަސްވާތީ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހޭކަމަށް ބުނެ މިމައްސަލައިގައި އޮފީހަށް މައްސަލަ ފޮނުވުމުން އެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
.51

ފަރާތަށް އަންގާ މައްސަލަ ނިންމުނު

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އެޅުއްވި ޑިސިޕްލިނަރީ ފުލުހުން

މިމައްސަލަ

ނިންމާފައިވަނީ

ފުލުހުންގެ

ޤާނޫނާއި

ފިޔަވަޅާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ފުލުހަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްކަމަށް
މައްސަލަ
.51

ޓްރެފިކް

މައްސަލައަކާ

ގުޅިގެން

މޯލްޑިވްސް

ސަރވިސްއިން ސައިކަލު ހިފެހެއްޓި މައްސަލަ

ޕޮލިސް މައްސަލަ ބާޠިލްކުރުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދުމުން
މައްސަލަ ބާޠިލްކުރެވުނު
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.51

ޓްރެފިކް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޖޫރިމަނާކުރުމުން އެކަމާ ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ސައިކަލު ޕާކުކޮށްފައި ހުރީ ކާރު ޕާކުކުރާ
ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

.52

މޯލްޑިވްސް

ސަރވިސްގެ

ޕޮލިސް

ޒޯނެއްގައިކަން ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާކަމަށް

ހުއްޓާ އޭނާ

ވަޒީފާގައި

ވަކިކޮށްފައިވަނީ

ވަޒީފާއިން

ވަޒީފާއާބެހޭ

ފުލުހުންގެ

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤަވާއިދާ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް
ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ފުލުހަކު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
.20

އޭނާ

ފުލުހުންގެ

ސަސްޕެންޑްކޮށް

ވަޒީފާގައި

އޭގެ

ފަހުން

ހުއްޓާ

ވަޒީފާއިން އޭނާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް މުސާރަ ލިބިދީފައި

ވަޒީފާއިން

ނުލިބޭ

ވަކިކުރިއިރު ނުވަނީ،

ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަނީ

އޭނާ

މުސާރަ

ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ހުރި މުއްދަތުގައި މުސާރަ ލިބިފައި ގޮތަށްކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ
ބޯޑުން އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ބޭފުޅުން ނިންމަވާފައިވާތީކަމަށާއި،

ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

މި

މައްސަލައިގައި

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްއިން

އަމަލުކުރައްވާފައިވަނީ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަމަށް
.25

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ އެމައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ލަސްވަމުންދަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
މައްސަލައެއް

ބަލަމުންދާ

ގޮތާމެދު

ހިތްހަމަ

ނުޖެހިގެން ސަރވިސްއަށް
ނުދޭތީކަން

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

މައްސަލަ
ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހެޅިފަރާތުން
ހެތްކާއި

ލިބިފައިވާ

އެއްބާރުލުން
ޤަރީނާއިން

ސާބިތުވާކަމަށް
.22

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމުގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ކްލިއަރ
ތުހުމަތުކުރެވުނު މައްސަލައެއްގެ ރެކޯޑު އޮތުމުން ކޮމިޝަނަށް ކުރިކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އެންގެވުމުން
މައްސަލަ

ހުށަހަޅާފައިވާ

ފަރާތުގެ

ހައްޤުތަކެއް މައްސަލަ ނިންމުނު

ނިގުޅައިގަނެވިގެންދާކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް
ވަޒީފާ

ލިބުމުގެ

ފުރުޞަތު

ގެއްލިގެން

ދާކަމަށް

ބުނެ

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
.23

މައްސަލައިގައި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ހުށަހަޅާފައިވާ

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

މީހަކާ މެދު އެމައްސަލަ ބަލަމުން ގެންދާ އައި.އޯ ޒާތީ ގޮތުން ސަރވިސްއިން މައްސަލަ ބަލަމުންދާ އައި.އޯ ،ޒާތީ ގޮތުން
ޖައްސާލައިގެން އުޅޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ޖައްސާލައިގެން އުޅޭކަމުގެ އެއްވެސް ހެތްކެއް ޤަރީނާއެއް މި
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށް

.24

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑް އޭނާއަށް ހައްޤުވާ ފައިސާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން
ކޮށްފައި

އަލުން

އަނބުރާ

ވަޒީފާއަށް

ނެރުމަށްފަހު އޭނާއަށް ލިބިދީފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާކަމަށް

ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި ހުރި މުއްދަތުގެ މުސާރަ ދީފައި
ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
.21

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑް އޭނާއަށް ހައްޤުވާ ފައިސާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން
ކޮށްފައި

އަލުން

އަނބުރާ

ވަޒީފާއަށް

ނެރުމަށްފަހު އޭނާއަށް ލިބިދީފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާކަމަށް

ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި ހުރި މުއްދަތުގެ މުސާރަ ދީފައި
ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
.21

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްސަލަ ބައްލަވާ އައި.އޯ މައްސަލަ
އަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

މޯލްޑިވްސް

ބަލަމުން
ޕޮލިސް

އައި.އޯ

ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަމަށް

ދިޔަ

ސަރވިސްއިން

މައްސަލަ

އެންގުމުން

ނިންމުނު

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 0202ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
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.21

ފުލުހެއްގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ މިމައްސަލައިގައި

ޕޮލިސް

މޯލްޑިވްސް

ސަރވިސްއިން

ގުޅިގެން އޭނާ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް އަމަލުކޮށްފަވަނީ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤަވާއިދުގެ 24ވަނަ
ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
.21

މާއްދާގެ (ށ) އާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތަޙްޤީޤުކުރަމުން އަންނަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
މައްސަލައެއް ލަސްވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

.22

އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ނިންމުނު.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުން ދިޔަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރަން
މައްސަލައަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ޖެހޭ
މައްސަލަ

.30

ހެކިން

ހާޒިރު

ކުރަން

އިންކާރުކުރުމުން

މައްސަލަ

ބާޠިލްކުރެވުނު

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގައި ހުރި ފުލުހަކު އޭނާ

ވަޒީފާއިން

ވަކިކޮށްފައިވަނީ

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤަވާއިދާ ސަރވިސްއިން ކޮށްފައިވާ ތަޙްޤީޤަށް އޭނާގެ ކުށް ސާބިތުވާ
ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
.35

ވަރަށް ހެތްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިވާތީކަމަށް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގައި ހުރި ފުލުހަކު އޭނާ

ވަޒީފާއިން

ވަކިކޮށްފައިވަނީ

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤަވާއިދާ ސަރވިސްއިން ކޮށްފައިވާ ތަޙްޤީޤަށް އޭނާގެ ކުށް ސާބިތުވާ
ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
.32

ވަރަށް ހެތްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިވާތީކަމަށް

ފުލުހުންތަކެއް މަގުމަތިން ސައިކަލްދުއްވާފައިދިޔަ ދެ މީހަކު ފުލުހުން މި ދެ މީހުންގެ ގައިގާ ތެޅިކަން ސާބިތުވާ ވަރަށް
ހިފަހައްޓާ ތެޅިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

.33

މާލޭގައި

ހިނގި

މުޒާހަރާއެއްގައި

އާންމުންގެ

ހެތްކާއި ޤަރީނާ ނެތްކަމަށް
މީހަކަށް ފުލުހުން އޭނާއަށް

ފުލުހުން އަނިޔާރިކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
.34

އަނިޔާކުރިކަން ސާބިތުވާ

ވަރަށް

ހެކި

ލިބިފައި ނުވާކަމަށް

ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ޚިލާފްވެފައިވާކަމަށް ބުނެ މޯލްޑިވްސް ހެކިންގެ ހެކި ބަހުން އޭނާ ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ޚިލާފްވެފައިވާކަން
ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އޭނާ ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ސާބިތުވާކަމަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

.31

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކަށް ބަލާއިރު އެ
އަނިޔާތަކަކީ އޭނާގެ އަތުގައި ބިޑި އެޅުވިޔަ ނުދިނުމަށް ގަދަ

އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ވެފައިވާ އަނިޔާތަކެއްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް
ހާޒިރުކުރެވުނު ހެކިންގެ ހެކި ބަހުން ސާބިތުވާކަމަށް
.31

މާލޭގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއް ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ
ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި މީހަކީ އެކަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ބަލަންވާ ވަރަށް ނުބަލާކަމަށް .އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން
މީހެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

.31

ހޯމް މިނިސްޓަރ އަށް ލަފާ އެރުވުނު

މައްސަލައަކަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން ފުލުހުން އޭނާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ
ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހަކީ އެއްވެސް ކުށެއް ނެތް މީހެއް އެންމެހާ ޤާނޫނީ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފުމާބެހޭ
ޤަވާއިދުގެ  53ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި ،އަދި މި

ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

މައްސަލައާ ގުޅިގެން  24ގަޑިއިރުވުމުގެ ކުރިން އޭނާ ކޯޓަށް
ހާޒިރުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތްކަމަށް
.31

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރިމީހެއްގެ ގައިގާ ފުލުހުން މައްސަލަ ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް ހެތްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފަނުވާކަމަށް
ތެޅިކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

.32

ޕޮލިސް

ސްޓޭޝަނަކަށް

ހުށަހަޅާފައިވާ

މައްސަލައެއް މިމައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން މައްސަލަ

ބަލައިދީފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ބާޠިލްކުރުމަށް އެދުމުން މައްސަލަ ބާޠިލް ކުރެވުނު

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 0202ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

-7-

.40

ފޭރުމުގެ

މައްސަލައަކާ

ކުދިންތަކެއް

ގުޅިގެން

ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށް

ފުލުހުން

ހައްޔަރުކުރި އެކުދިން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ

ބުނެ

ހުށަހެޅިފައިވާ ތަޙްޤީޤަށް އެކުދިން އެ ފޭރުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާކަން ސާބިތުވާ

މައްސަލަ
.45

ވަރަށް ހެތްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައި ނުވާތީކަމަށް

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެންދިއުމުގެތެރޭގައި ފުލުހުން ތަޅާ ހުށަހެޅިފަރާތުން
އަނިޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

.42

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިވާ

ސަރވިސްއިން
މެދު

ގޮތާ

.43

ބާޠިލްކުރަން

މައްސަލަ ބެލޭ ވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ ބާޠިލްކުރީ
މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް

ހިތްހަމަނުޖެހޭކަމަށް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްއިން

ބުނެ ރަނގަޅަށް ނޫންކަން ސާބިތުކުރެވޭ

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
މައްސަލައެއްގައި

މައްސަލަ

އެދިފައިވާތިއާއި،
ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިވަނީ

ވަރަށް

ހެކި

ލިބިފައި

ނުވާކަމަށް

ތުހުމަތު

ކުރެވިގެން

އޭނާ ހާދިޘާ ހިނގާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2001/1ފުލުހުންގެ

ފުލުހުން

ހައްޔަރުކުރަން އުޅުނު ގޮތާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭކަމަށް ބުނެ

ޤާނޫނު) ތަޞްދީޤު ކުރުމުގެ ކުރިންކަމަށް ވާތީ އެ ޤާނޫނުގެ

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

45ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން
ބެލެން ނެތްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް އަންގައި މައްސަލަ
ނިންމުނު

.44

ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ޚިލާފްވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން އޭނާގެ ފުލުހުން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް
ހިފަހައްޓާފައިވާކަމަށް

ލައިސަންސް

ބުނެ

ހުށަހަޅާފައިވަ

މައްސަލަ
.41

މޯލްޑިވްސް

ސަރވިސްގައި

ޕޮލިސް

ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ސާބިތުވާ ވަރަށް ހެތްކާއި ޤަރީނާ

ފުލުހަކާއިމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
.41

ނެތް ކަމަށް

ޖިނާޢީ ކުށެއް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ފުލުހުން ފުލުހުން އެ މުއައްސަސާ ބަންދުކޮށް މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ބަންދުކޮށް މުވައްޒަފުން ވަނަނުދީ ހިފެހެއްޓުމުގައި ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ކުށެއްގެ
އޮފީހަށް ވަނަނުދީ ހިފަހައްޓާފައިވާތީ ،ފުލުހުން އެކަން ކުރީ ދަޢުވާ ކުރެވޭނެތަން އޮތްކަމަށް ނުފެންނަކަމަށް ނިންމުނު .އަދި
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް ކުރެވުނު ތަޙްޤީގް

އެ

މުއައްސަސާއިން

ކަމަށް

ކުރަމުންގެންދާ

ފުލުހުން

ތުހުމަތުކުރި ޖިނާޢީ ކުށުގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީގް ކޮށްފައިނުވާތީ،
އެކަން ތަޙްޤީގް ކުރުމަށް އެންގުނު .އަދި އެކަން ތަޙްޤީގް
ނުކޮށް އޮތުމުން އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ މީހުންނާމެދު
ފިޔަވަޅު

ޑިސިޕްލިނަރީ

އެޅުއްވުމަށް

ހޯމް

މިނިސްޓަރަށް

ދެންނެވުނު.
.41

ގެއެއްގެ

ގޯތިތެރެއަށް

ފުލުހުން

މުދަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ބާޠިލްކުރަން ބޭނުންވާތީއާ

ވަދެ

ގެއްލުންދީފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
.41

މިކަން ބެލޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ ބާޠިލްކުރެވުނު

ވޭނެއް ޓޯކުރުމުން އެ ވޭނަށް ފައިސާ ދައްކަން ދިއުމުން ފުލުހުން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަގުމަތީގައި
ފައިސާ ބަލައި ނުގަތްކަމަށާއި ވޭން ނެރެން ދިޔަ ތާރީޚަށް ޕާކުކޮށްފައި ނުވަތަ ބަހައްޓާފައި ހުންނަ އެއްގަމު އުޅަނދު
ވުރެ

އިތުރަށް

އަރާ

ފައިސާއަށް

ވޭނުގެ

ވެރިފަރާތުން ނެގުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުންކަމަށާއި ،ޖޫރިމަނާ ދައްކަންޖެހޭ

ޒިންމާވާން ނުޖެހޭނެކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ވާ ފައިސާއަކީވެސް
ދައްކަންޖެހޭނެ އެއްޗެއްކަމަށް ނިންމުނު

.42

ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާގޮތާމެދު މޯލްޑިވްސް
ހިތްހަމަނުޖެހޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ގެންދިއުން

ޕޮލިސް

ސަރވިސްއިން

ލަސްވެފައިވަނީ

މައްސަލަ

މައްސަލަ

ކުރިއަށް

ހުށަހެޅި

ފަރާތުން

އެއްބާރުލުން ނުދޭތީކަމަށާއި ،ތަޙުޤީޤަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަމަ
ވީހާ

އަވަހަކަށް

މައްސަލަ

ތަޙްޤީޤްކޮށް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވޭނެކަން އެންގުނު

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 0202ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
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.10

 2050ޖުލައި  54ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި އޮތް ފުލުހުން

ތެޅިކަމަށް

ވަރަށް

ސާބިތުވާ

ޤަރީނާ

ހެތްކާއި

އެއްވުމެއް ރޫޅާލަން ފުލުހުން ގޮސް އެ އެއްވުން ރޫޅާލުމުގެ ލިބިފައިނުވާކަމަށް
ތެރޭގައި މީހެއްގެ ގައިގާ ތަޅާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި
.15

މައްސަލަ.
ޕޮލިސް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ މޯލްޑިވްސް

ސަރވިސްއިން

ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށްދާލެއް ލަސްވާތީ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާކަމާށާއި،
ރައްދުވާ

މައްސަލަ

އެކަކުގެ

މައްސަލަ

ބަޔާން

މައްސަލަ

ލަސްވަނީ

ނެގޭގޮތްވެފައި

މައްސަލަ

ނުވާތީކަމަށާއި،

އެބަޔާން ނެގިފައި ނުވަނީ އޭނާ އުޅޭ ތަނެއް ނޭނގޭތީކަމަށާއި،
.12

އަދި އޭނާ ހޯދުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް
ރ .އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން މި މައްސަލަ ތަޙްޤީގްކޮށް
ބަލާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

.13

ފޮނުވާލާފައިވާތީ އެކަން އެންގީ
ފުލުހުންގެ
ޚިލާފަށް

.14

ނިންމުމަށްފަހު މިހާރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް

ސަލާމްބުނުމާއި
އޭނައާ

ދޭތެރޭ

ނެގުމާބެހޭ

ޗުއްޓީ

ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް

ޤަވާއިދާ މައްސަލައަށް

ގޮތެއް

ފުލުހުން

މައްސަލަ ފައިލްކުރެވިފައި

މައްސަލަ
ފުލުހުން

އަންހެނުން

އޭނާގެ

އޭނާގެ

ހުއްދައާނުލާ ކޮމިޝަނުން
ގުޅިއިރުވެސް
މައްސަލަ

އޭނާގެ

ބަޔާނެއް

ފޯނު

ނިވާލާފައި

ބާޠިލްކުރަން

ބުނެފައިވީނަމަވެސް

ނެގުމަށްޓަކައި
އޮތުމާއި،

ކޮމިޝަނަށް

1

ދުވަހު

ގުޅުނު

ދުވަހު

ހާޟިރުވާނެކަމަށް
ޗިޓްވެސް

ހާޟިރުވެފައިނުވުމާއި،

ރައްދުވެފައިނުވާތީ މައްސަލަ ބާޠިލް ކުރެވިފައި
ވޭނެއް

ޓޯވކުރުމާ

މައްސަލައެއް
.11

ނިންމަންދެން

ހުށަހެޅި ނުގެންގޮސް ބޭއްވުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާތީ

ފުރުވާލިކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

.11

ކުރިއަށް

ގުޅިގެން

ނިންމާފައިވާ

މި

ކޮމިޝަނަށް

ގޮތާމެދު

ހުށަހެޅި އެ މައްސަލައިގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ބެލިބެލުމުންވެސް ފުލުހުންގެ

ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިޙްމާލު އޮތްކަމަށް ނުފެންނަކަމަށް ނިންމާފައި

އެކަން އަލުން ބަލައިދިނުން އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ
ބައެއް ޕާކިންޒޯންތައް އޮޅުން އަރާ ފަދަ ގޮތަކަށް ހުރުމުގެ އޮޅުން އަރާފަދަ ޒޯނުތަކުގައި ހުންނަ ވެހިކަލްތައް ފުލުހުން
ސަބަބުން

ޢާންމުންނަށް

ބައެއް

ފަހަރު

އުނދަގޫތަކާ ބަލަންވާވަރަށް ބަލާފައި ނޫނީ ޓޯވ ނުކުރުމަށާއި ،އެކަމާބެހޭ

ކުރިމަތިލާން ޖެހޭތީ އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާ
މައްސަލަ.

އެކަން

ގުޅައިގެން

ކުރެވޭތޯ

ޙައްލު

ބެލުމަށް

ފުލުހުންނަށް އެންގިފައި

.11

ފުލުހަކު ދުއްވި ސައިކަލަކުން ޖެހި މީހަކު ނިޔާވި މައްސަލަ

.11

ޖިނާޢި ކުށެއްގެ ދަޢުވާ ކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި ލިބިފައިވާތީއާއި ،އެމައްސަލައިގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި ޖިނާޢީ

މޯލްޑިވްސް
ތަޙްޤީޤް

ޕޮލިސް
ނިމި

ސަރވިސްއިން
ޝަރީޢަތުން

ވަނީ

ގޮތެއް

މިމައްސަލައިގެ
ނިންމުމަށްޓަކައި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައި
ފުލުހުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ ވަޒީފާއިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ޝަރީޢަތް ހިނގަމުންދާކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ވަކިކޮށްފައިވާ މައްސަލަ
.12

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވަނީ އަންގަވާފައި

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ ހިނގި އަލިފާނުގެ އޭނާ މަރުވީ ފުލުހުން އޭނާއަށް އަނިޔާކޮށް ،އޭނާގެ ގައިގާ
ޙާދިޘާއެއްގައި ފިހުމުގެ ސަބަބުން އެކަމަށް ފަރުވާދެމުން އަލިފާން
ދަނިކޮށް މީހަކު ނިޔާވި މައްސަލަ

.10

ޤަރީނާއެއް ލިބިފަނުވާކަމަށް

ފުލުހަކު ދީފައިވާ މުގުރަކުން މީހަކަށް ޙަމަލާދީ މާރާމާރީ މައްސަލަ
ހިންގާފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ރޯކޮށްގެންކަމަށް

ބެލެވޭނެ

އެއްވެސް

ހެއްކެއް

ސާބިތުކުރެވޭ

ލިބިފައިނުވާތީ،

މައްސަލަ

ވަރުގެ
އިތުރަށް

ހެއްކެއް
ކުރިއަށް

ކޮމިޝަނަށް
ގެންދެވެން

ނެތްކަމަށް ބަލާ މައްސަލަ ނިންމާފައި

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 0202ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
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.15

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ ދަންޖެހުނު މީހެއްގެ އެމައްސަލައިގައި
މައްސަލަ

.12

ފުލުހުންގެ

އޮތްކަމަށް

އިހުމާލެއް

ނުފެންނަކަމަށް
މީހަކު

ފުލުހުން

ޤަވާޢިދާޚިލާފަށް

ގެންގޮސް

ބަންދު ބަންދުކުރިމީހާ ދޫކޮށްލާފައިވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
އިތުރަށް މައްސަލަކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާތީ ފޯމްބާޠިލް

ކޮށްފައިވާތީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ކުރީ.
.13

ސައިކަލް ފުލުހުން ނަގައިގެން މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތުގެ ސައިކަލް ފުލުހުން ނަގާފައިވަނީ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ

އެހެން

ގެންދިޔައިރު

ޕާކްކޮށްފައި

ހުރި

ނުގެންގޮސް

ހަމައެކަނި

އޭނާގެ

ސައިކަލްތައް ޤަވާޢިދާޚިލާފަށްކަން ސާބިތު ނުވާކަމަށް

ސައިކަލު

ފުލުހުން

ގެންގޮސްފައި ވަނީ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށްކަމުގައިބުނެ ހުށައެޅި
މައްސަލަ
.14

މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާގެ ދަރިއަކަށް

ފުލުހުން އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާގެ ދަރިއަކަށްފުލުހުން އަނިޔާކުރިކަން

ކަމުގައި ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
.11

ފުލުހުންގެ

ލެބް

ރިޕޯޓެއްގެ

ބައެއްގައި

ސާބިތުނުވާކަމަށް.
ރޮނގެއްދަމާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އޭނާގެ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ

ކަނޑާލާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވިގެން ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ހުއްދަ
ހުއްދަ އަތުލާފައިވާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
.11

އަތުލުމަށް

ނިންމަވާފައިވާ

ރަނގަޅު

ނިންމެވުމަކީ

ނިންމެވުމެއްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަމަށް.

ފުލުހުން ޤަވާޢިދާޚިލާފަށް ބަންދުކޮށް އަނިޔާ ކޮށްފައި ވާތީ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް
ބުނާތީއާއި ،މައްސަލަ ބެލޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ބާޠިލްކުރީ
.11

ފުލުހަކު ރޯދަމަހު ދުވާލު ޑިއުޓީގައި ހުރެ ރޯދަ ދޫކޮށްލީ މި
ބަލިވެ

އުޅޭތީކަމަށް

ބުނި

ނަމަވެސް

ވަޒީފާއިން ޢަމަލުކުރައްވާފައި

ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާތީ އޭނާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ
.11

މައްސަލައިގައި

މޯލްޑިވްސް
ވަނީ

ޕޮލިސް

ޤަވާޢިދާ

ސަރވިސްއިން

ޚިލާފަށްކަން

ސާބިތު

ނުވާކަމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅިމީހާގެ ދަރިފުޅާ އިތުރު ތިން މީހަކާއި ފުލުހުން ދޫކޮށްލި ތިންމީހުން ބަންދުކުރެވޭފަދަ ހެއްކެއް އަދި
މަސްތުވާޙާލުގައި ވަނިކޮށް ފުލުހުންގެންގޮސް އޭގެތެރެއިން  3ޤަރީނާއެއްވެސް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް
މީހުން ދޫކޮށްލާފައިވާ މައްސަލަ
ފުލުހުން އަނިޔާކުރިކަން ސާބިތުނުވާކަމަށް

.12

ފުލުހުން އަނިޔާކުރި ކަމުގައި ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

.10

ފުލުހުން އަނިޔާކުރި ކަމުގައި ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

.15

ފުލުހުން އަނިޔާކުރި ކަމުގައި ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ފުލުހުން އަނިޔާކުރިކަން ސާބިތުނުވާކަމަށް

.12

ފުލުހުން އަނިޔާކުރި ކަމުގައި ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ފުލުހުން އަނިޔާކުރިކަން ސާބިތުނުވާކަމަށް

.13

ސައިކަލަށް ފުލުހުން ގެއްލުންދިން މައްސަލަ

ސައިކަލަށް ފުލުހުން ގެއްލުން ދީފައިވާކަން ސާބިތުނުވާކަމަށް.

.14

ހަނދާންނެތިގެން ސައިކަލްގެ ހެޑްލައިޓް ނުޖައްސާ ދުއްވުމުގެ އޭނާޔަށް ފުލުހުން އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމުގެ ހެއްކެއް ޤަރީނާއެއް

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތުން

މައްސަލަ

ބާޠިލްކުރަން

އެދިފައިވާތީއާއި މައްސަލަ ބެލޭ ވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ
ބާޠިލްކުރެވިފައި

ސަބަބުން ފުލުހުންގެ ދެބޭކަލަކު ސައިކަލު ދުއްވި މީހާ ލިބިފައި ނުވާކަމަށް
ހިފަހައްޓާ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލެއްގައި ޓޯޔާޑަށް ގެންދިއުމުގެ
މަގުމަތީގައި އޭނާގެ ގަޔަށް އަތްލާ މާރާމާރީ ހިންގާފައިވާ
ކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާ ފައިވާ މައްސަލަ
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 0202ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
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.11

ޤަވާޢިދާޚިލާފަށް

އޮފީހުން

ފުލުސް

ނަގާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާގެއަތުން ފުލުހުން ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް

ފައިސާ

ކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާ ފައިވާ މައްސަލަ
.11

ފައިސާ އަތުލާފައިވާކަން ސާބިތު ނުވާކަމަށް.
ދަރިފުޅު ފީނަންގޮސް އުޅުމުގެ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާގެ ދަރިފުޅު ފީނަންގޮސް އުޅުމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާގެ

ތެރޭގައި މަރުވި ހާދިސާގައި އެދޯނީގެ ވެރިއަކަށް ހުރި ތެރޭގައި މަރުވި މައްސަލައަކީ ޝަރުޢީ މައްސަލައަކަށް ވެފައި
ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިހްމާލުވެފައިވާ ކަމަށާއި މިމައްސަލަ އަދި އެމައްސަލަވަނީ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައި ކަމުގައި ވާތީ
ބެލި ފުލުހުންގެ ސްޓޭޝަނަން ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް އެމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލެން ނެތްކަމަށް އެންގިފައި
ބަލައި
.11

އަޅާފައިނުވާކަމަށް

ފިޔަވަޅު

ހުށަހަޅާފައިވާ

ބުނެ

މައްސަލަ
މަޖިލީސް ކުރާ ޢިމާރާތުގެ ކައިރިއަށް  0221ޑިސެމްބަރ ތަޙްޤީޤަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން
32

އެއްވި

ވަނަދުވަހު

އެތަނުން

މީހުން

ފޮނުވާލުމަށް ކުރިއަށް

ގެންދެވެން

ނެތްކަން

މައްސަލަ

ހުށަހެޅިފަރާތަށް

އަންގާ

ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރި އިރު ފުލުހުން އަނިޔާކޮށްފައިވާ ނިންމިފައި
.11

ކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ފުލުހުންގެ

ބަޔަކު

ސްޓާފޯސްގެ

ދިރިއުޅޭ ގެއަށް އައިސް
.12

މައްސަލަ

ގަދަކަމުން ގެއަށްވަދެ

އަށް

އަނިޔާ ސާބިތުނުވާކަމަށް

ކޮށް ފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާއާއި ގުޅުމެއް ނުވާކަމެއްގައި ފުލުސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާ ކޮމިޝަނަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެންގުމުން
އޮފީހަށް

.10

ހުށަހެޅިމީހާ މައްސަލަ

ހުށަހެޅިމީހާ

ފުލުހުން

އަނިޔާކޮށްފައިވާކަން

ގެންގޮސް

ފައިވާކަމަށްބުނެ ޙާޟިރުވެފައި ނުވާތީ މައްސަލައިގެ ފޯމް ބާޠިލްކުރީ

ބަޔާންނަގާ

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.
ދޯންޏެއް

މަސައްކަތް

ބަނުމުގެ

ހަރުގެ

ކުރި

ޝަރުޢީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން

ނ ފުލުހުން ބޭނުންނުވާކަމަށް ބުނާތީ ބާޠިލް ކުރެވިފައި
އަމުރެއްނެތި ރަށުއޮފީހުން ރޫޅާލުމަށް އައުމު ް
ނ ިދ ަ
ނ ުމ ް
ނ ަ
ބ ް
އެކަން ހުއްޓުވާފައި ނުވާތީއާއިަ ،
ޔ ދޯނީގައި
އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރިއަނުދީ ފުލުހުން އެސަރަހައްދު
ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
.15

ޓްރެފިކް

ޤަވާޢިދާ

ފުލުހުން
.12

ހިފަހައްޓާ

ބުނެ

ކަމަށްބުނެ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ނޫންކަމަށް

ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ޕޮލިސްސްޓޭޝަނަށް
މުޢާމަލާތްކޮށް

.13

ޚިލާފްވީކަމުގައި

ލައިސަންސް ލައިސަންސް

ފުލުހުން

ހިފަހައްޓާ

ޖޫރިމަނާ

ކޮށްފައިވަނީ

ގެންގޮސް

ބަންދުކޮށް

ހަޑިހުތުރުބަހުން ކޮމިޝަނަށް

ބަޔާނެއްނުނަގާ

ދޫކޮށްލާފައިވާ މަޤުބޫލްޢުޒުރެއްނެތި ކޮމިޝަނަށް ހާޟިރުވެފައި ނުވާތީ ފޯމް

ކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާ ފައިވާ މައްސަލަ
ފުލުހުންގެ

މީހަކު

ޔުނީފޯމުގައި

ހާޟިރުވުމުގެ

ދެ

އެންގުން

ފޮނުވުމުންވެސް

ބާޠިލްކުރީ
ހުރެ

ހޭ

އަރުވާލާނަމޭ ކޮމިޝަނަށް

ހާޟިރުވުމުގެ

ދެއެންގުން

ފޮނުވުމުންވެސް

ބުނުމާއި އަދި އޭނާގެ ސައިކަލު ޓޯޔާޑަށް ގެންދިޔުމަށްފަހު މަޤުބޫލްޢުޒުރެއްނެތި ކޮމިޝަނަށް ހާޟިރުވެފައި ނުވާތީ ފޯމް
އެތަނުގައި ނެތްކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
.14

މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާގެ ކޮއްކޮ ހައްޔަރުކޮށް ފުލުހުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ބުނާތީއާއި
އަނިޔާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

.11

ބާޠިލްކުރީ
މައްސަލަ ބެލޭ ވަރަށް މަޢުލޫމާތު ނުލިބޭތީ ފޯމް ބާޠިލްކުރީ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާއާއި މީނާގެ އަންހެނުންނާ ދެމެދު ފުލުހުން އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި އަދި
ޖެހުނު

މައްސަލައެއްގައި

ފުލުހުން

މީނާގެންގޮސް އޭނާއަށް ދޭންޖެހޭ ބޭސްދިނުމުގައި ފުލުހުން އިހުމާލުވެފައި

ހައްޔަރުކޮށް ،ދާއިމީކޮށް ކާންޖެހޭ ބޭހެއް ނުދީ ފުލުހުން ނުވާކަމަށް
އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ފައިވާ މައްސަލަ

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 0202ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

- 11 -

.11

މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާގެ ސައިކަލު ޕާކިންޒޯނުގައި ހުއްޓާ ކޮމިޝަނަށް ހާޟިރުވުމުގެ ދެއެންގުން ފޮނުވުމުންވެސް މަޤުބޫލް
ފުލުހުން ސައިކަލު ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ފައިވާ ޢުޒުރެއްނެތި ކޮމިޝަނަށް ހާޟިރުވެފައި ނުވާތީ ފޯމް ބާޠިލްކުރީ

.11

މައްސަލަ.
ބަޔަކުގޮސް ފުލުހުންގެ

މީހަކު

އޭނާގެ

ފުލުހުންގެ

ވަނިކޮން

ޙިމާޔަތުގައި

ހަމަލާދީފައިވާތީއާއި ފުލުހުންގެ މީހަކު ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ނުވާކަމަށް.

އަދި

ރައްކާތެރިކަމާމެދު

ހުށަހަޅާ ފައިވާ މައްސަލަ

ކަންކަމުގެ

ގައިގާ

ސާބިތު

ޖަހާފައިވާކަން

ފުލުހުންގެ

ޙިމާޔަތުގައި

ތިބޭ

މިހާރަށްވުރެ

ބޮޑަށް

ސަމާލުވެ

މިހާރަށްވުރެ

އިންތިޒާމް

މީހުންގެ

ހަރުދަނާ

އެފަދަ
ކުރުމަށް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދަންނަވާފައި
.11

ވަންވޭއާ

ސައިކަލް

އިދިކޮޅަށް

ދުއްވައިގެން

ކަމަށްބުނެ ޤަވާއިދާޚިލާފަށް ކުރި ޖުރިމަނާއެއް ކަން ސާބިތުނުވާކަމަށް

ފުލުހުން ޤަވާއިދާޚިލާފަށް ޖުރިމަނާކުރި ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ
.12

ފައިވާ މައްސަލަ
ގޭގެވެރިފަރާތުގެ އަމުރެއްނެތި ސްޓާފޯސްގެ ބަޔަކުގެއަށް ވަދެ މައްސަލަ ބެލޭ ވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީއާއި ،މައްސަލަ
ގޭގައި ބޭސްފަރުވާއަކަށް ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ދަރިފުޅު ބިޑި ހުށަހެޅި މީހާ

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔައިރު މިކޮމިޝަނަށް

އަޅުވައިގެން ގެންގޮސްފައިވާތީ ގޭގައި އުޅޭ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް އަންގާފައި ނުވާތީ ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އަންގާ
ނަފްސާނީގޮތުން

އަސަރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،

ސްޓާފޯސްގެ އެންގުމުގައި ވާގޮތުގެމަތިން ފޯމް ބާޠިލް ކުރީ

ބޭފުޅުން ހަޑި ހުތުރުބަހުން ވާހަކަ ދައްކާފައިވާކަމަށްބުނެ
.20

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހަކު މިމައްސަލައިގެ

އަދި

ތަޙްޤީޤް

ފުލުހުން

ނުނިމޭކަމަށް

ސަލާމަތް ކުރުމަށް އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލް ފުލުހުންގެ ބަޔަކާއި އަންގަވާފައިވާތީ އެކަން އަވަސްކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
ގުޅިގެން

ރޭވުންތަކެއް

ތަޙްޤީޤްކުރުމަށްފަހު
.25

ޕީ

ރޭވިމައްސަލަ
ޖީ

އަށް

ނުފޮނުވާ

ފުލުހުން

އަނިޔާކޮށްފައިވާ

ކަމަށްބުނެ

ހުށަހަޅާފައިވާ ފުލުހުން އަނިޔާކޮށްފައިވާކަން ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ސާބިތުވާތީ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ

މައްސަލަ

ޖެނެރަލްގެ

އޮފީހަށް

ފޮނުވުމުން

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައި
މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާ އަށާއި ،އޭނާގެ އަންހެނުންނަށް އޭނާއަށާއި،
ފުލުހުން

އަނިޔާ

ކޮށްފައިވާ

ކަމަށްބުނެ

މައްސަލަ
.23

ކަމަށްބުނެ

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
މައްސަލަ

.22

ފުލުހުން އޮފީހަށް ފޮނުވާނެ ތަން އޮތްނަމަ ފޮނުވުމަށް އެންގިފައި

އޭނާގެ

ފުލުހުން

އަންހެނުންނަށް

ހުށަހަޅާފައިވާ އަނިޔާކޮށްފައިވާކަން ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ސާބިތުވާތީ މައްސަލަ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމުން ޝަރީޢަތަށް
ހުށަހަޅާފައި

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފުލުސްއޮފީހަށް

މީހާގެ
ގެންދިޔައިރު

ދަރިފުޅު
އަންގާފައި

ހުށަހެޅި

(00އަހަރު) މައްސަލަ

ނުވުމާއި ،ފުލުސްއޮފީހަށް

އަހަރު)

މީހާގެ

ދަރިފުޅު

(00

ގެންގޮސްފައިވަނީ

ޤަވާޢިދާ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ

ގެންދިއުމަށްފަހުވެސް އަންގާފައިނުވާ ކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މަތިންކަމަށް
.24

މައްސަލަ
ސައިކަލުގެ މަރާމާތަށް ފުލުސް އޮފީހުން ދިން ފައިސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާގެ

ސައިކަލުގެ މަރާމާތަށް ދާނެ

މަދުކަމަށާއި އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ޚަރަދުކަމުގައިބުނެ ފުލުސް އޮފީހަށް ހުށަހެޅި އެސްޓިމޭޓުގައިވާ
ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ފައިސާ

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

މީހާއާ

ފުލުސް

އޮފީހުން

ޙަވާލުކޮށްފައިވުމާއެކު އިތުރު ފައިސާއެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްއިން ދައްކަން ނުޖެހޭކަމަށް

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 0202ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
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.21

ދަރިފުޅު ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ފުލުހުން ހިފާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާތީ ފޯމް
ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

.21

ބާޠިލްކުރީ

ސައިކަލްގައި ޤަވާޢިދާޚިލާފަށް ޓްރެފިކްލައިޓް ހުރަސްކުރި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ޓްރެފިކްލައިޓް ހުރަސްކޮށްފައިވާކަން ސާބިތު
ކަމަށްބަލާ ފުލުހުން އޭނާ ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު ލައިސަންސް ނުވާތީ ،ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އަތުލިފައިސާ އަނބުރާ ދިނުމަށާއި

.21

އަތުލާފައިވާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ޤަވާޢިދާ

ޚިލާފަށް

ފުލުހުންގެ

ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓި ފުލުހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް

ވަޒީފާއިން

ވަކިކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް

ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
.21

ކަމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާ ގެންގުޅޭ ސައިކަލެއްގައި ފުލުހުންގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާގެ ސައިކަލުގައި ފުލުހުންގެ ވެހިކަލެއް
ވެހިކަލެއްޖެހި ހަލާކުވެފައިވާތީ ކޯޓޭޝަން ހިފައިގެން ދިއުމުން ޖެހި

ހަލާކުވެފައިވާ

މީނާއާއި ،ޒާތީގޮތުން ޖައްސާލައިގެން އުޅޭ ފުލުހަކަށް ފެނި ކުރުމަށްފަހު

މައްސަލަ

ޝަރީޢަތަށް

ފުލުސްއޮފީހުން

ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި

ތަޙްޤީޤް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ކައުންޓަރުން މައްސަލަ ސާފުކޮށް މި ކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައި ވާކަމަށް
މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ
.22

މައްސަލަ.
ފުލުހުންގެ

ވަޒީފާގައި

4

އުޅޭތާ

ވީއިރުވެސް އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމަށް ހުށައެޅި ކޯހަކީ އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ

އަހަރު

ލިބެންޖެހޭ ކޯހެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ކޯހަކަށް ނުވާތީ އެފަދަ ކޯސްތައް
މައްސަލަ
.500

ދިނުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލާ
އެއްގޮތަށް ފުލުހުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް

ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި ބަހައްޓައިގެން ނުބައިބޭހެއް ދީފައިވާ ފުލުހުން ދީފައިވަނީ ޑޮކްޓަރުގެ ބޭސް ސިޓީގައި ލިއެދިން
ކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

.505

ބޭސްކަމަށާއި ،ފުލުހުން އަމިއްލައަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ބޭހެއް
ދިންކަން ސާބިތުނުވާކަމަށް

ޕޮލިސްގެ ޑިއުޓީއެއް އަދާކުރި ގޮތުން ރޭންކް ދަށްކޮށްފައިވާ ދީފައިވާ އަދަބު ބޮޑުކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ކަމަށާއި އެއަށް
ވުރެ

ކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ކުޑައަދަބެއް

ދިނުމަކީ

ގޮތްކަމަށް

އިންސާފުވެރި

ކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީ އެކަންއެގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ދެއްވުމަށް
ފުލުސް
.502

ދެއްވުމަށް

ލަފާއެރުވުމަށް
މާރާމާރީއަކާއި ގުޅިގެން ދަރިފުޅު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު އެ ފުލުހުން އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ އެ މައްސަލައިގައި ހެކިބަސް ދިން
މާރާމާރީ

ހިންގިއިރު

އޭނާވީ

މަހަށްގޮސް

ބޭރުގައިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
.503

އޮފީހަށް

އަންގަވައި

މިނިސްޓަރަށް

ރަށުން ބަޔަކު

އޭނާ

ބައިވެރިވިކަމަށް

އެމާރާމާރީގައި

ބުނާތީކަމަށް

ވުމާއެކު އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލު ކޮށްފައިވަނީ
ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާ ޖަލުގެ ގޮޅިން ނެރެ ފުލުހުން އަނިޔާ ފުލުހުން އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއް ހިންގާފައި ނުވާކަމަށް
ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

.504

މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާ ޖަލުގެ ގޮޅިން ނެރެ ފުލުހުން އަނިޔާ ފުލުހުން އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއް ހިންގާފައި ނުވާކަމަށް
ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

.501

މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާ ޖަލުގެ ގޮޅިން ނެރެ ފުލުހުން އަނިޔާ ފުލުހުން އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއް ހިންގާފައި ނުވާކަމަށް.
ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

.501

 0111ވަނަ އަހަރު ސިފައިންނަށް އަމުރުކޮށްގެން މައްސަލަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި
ހުށަހެޅި

މީހާ

ހައްޔަރުކޮށް

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ފައިވާ

ކަމަށް

ފޮނުވާފައިވާ

މައްސަލައެއް

ކަމަށާއި

ބުނެ މިމައްސަލަ ހުށަހެޅީ މިކޮމިޝަނުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ކަމުގައި
ހުށަހެޅިފަރާތުން

ބުނާތީ

އެފަރާތުގެ

ބަސްހޯދުމަށްފަހު

ފައިލްކުރެވިފައި

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 0202ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
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.501

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވަނީ ޤަވާޢިދާ ފުލުހުންގެ
ޚިލާފަށް ކަމުގައިބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

.501

ވަޒީފާއިން

ސަސްޕެންޑް

ޤަވާޢިދާ

ކޮށްފާވަނީ

އެއްގޮތަށްކަމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބައްޕަ ދޯންޏެއްގެ މައްސަލަ ދޯނީގެ މައްސަލައާއި މެދު ފުލުހުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤަވާޢިދާ
ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮން ފުލުހުން ކޯޓުގެ އަމުރާ ޚިލާފަށް އެއްގޮތަށް ކަމަށް
އެދޯނި ރަށުން ފުރުވާލާފައިވާ ކަމުގައި ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ

.502

މައްސަލަ
މައްސަލަ

ގެންދާ

ހުށަހެޅި މީހާ ހިންގަމުން

ރިސޯޓަށް ފުލުހުން

އެއްގޮތްވާ

ޤަވާޢިދާ

ގޮތުގެ

މަތިން

މައްސަލަ

ދެމީހަކުގޮސް ޤަވާޢިދާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކެއް ހިންގަމުން ދާތީ ބަލައިދީފައިވާ ކަމަށް
އެމައްސަލަ

ހުށަހެޅުމުން

ފުލުސްއޮފީހަށް

މައްސަލަ

ބަލައިދީފައި ނުވާ ކަމުގައި ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
.550

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ގުޅުމެއް ފުލުހުން

ދޮގުމަޢުލޫމާތެއް

ނުވާކަމަށާއި

ދީފައި

ފުލުހުން

ނުވާކަމެއްގައި އެފަރާތުގެ ގެ ބަލާފާސްކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް
ދޮގުމަޢުލޫމާތު ދީގެން ކޯޓް އަމުރެއް ހޯދާފައިވާ ކަމުގައި ބުނެ
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
.555

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

މައްސަލައަކާއި

މީހާގެ

ގުޅިގެން

ގުޅުންހުރި

ހުރިހާ

ފަރާތްތަކާމެދު

ފުލުހުން

ދަރިފުޅު

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައާއި

ފުލުހުން

ހައްޔަރުކުރިއިރު ޤަވާޢިދުން ތަޙްޤީޤް ހިންގުމަށްފަހު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ

އެކަމާގުޅުންހުރި އެހެން މީހުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމުގައި ބުނެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
.552

ޕޮލިހުން

ޓްރެފިކް
އިޖާބަނުދީ
މީހުން

ޓްރެފިކް

ޤަވާޢިދުތަކަށް

ފުރިހަމައަށް މިމައްއސަލައަކީ މިކޮމިޝަންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައިވާ

ސައިކަލާއި  ،ބައިސްކަލް ފަދަތަކެތި ދުއްވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނާތީ ،ޓްރެފިކް
ޤަވާޢިދާ

ޚިލާފުކަމެއް

ކޮށްފިނަމަ

ވަގުތުން ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒުކުރާ ފުލުހުންގެ އިސްމީހުން ޙާޟިރުކޮށް

ފިޔަވަޅުއަޅާއިރު ކާރު ޕިކަޕް ފަދަތަކެތި ދުއްވާމީހުން ޤަވާޢިދާ ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން ގެނެވިފައި
ޚިލާފުކަމެއް

ކޮށްފިނަމަ

ފިޔަވަޅު

ނާޅާ

ކަމުގައި

ބުނެ

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
.553

ފުލުހުން ކޯޓް އަމުރާ އެއްގޮތަށް ދަރިފުޅު ޙަވާލު ކޮށްދީފައި މިމައްސަލައަކީ
ނުވާތީ

.554

ޝަރުޢީ

މައްސަލައެއްކަމުގައިވާތީ

ކޯޓަށް

ހުށަހެޅުމަށް އެންގިފައި

އަންހެނަކާ މާރާމާރީ ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން މާލޭ މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ގައި ހައްޔަރު ކުރެވުނު މީހުންނަށް ފުލުހުން
ކަސްޓޯޑިއަލް ގައި ހައްޔަރު ކުރެވުނު

މީހުންނަށް ފުލުހުން އަނިޔާ ކުރިކަމުގެ ހެތްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިވާތީ ޝަރީޢަތަށް

އަނިޔާ ކުރިކަމުގައި ލިޔެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި

ޖެނެރަލްގެ

އޮފީހަށް

ފޮނުވިފައި
.551

މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާ ގަނެފައިވާ ލާންޗެއް ފޭރިގަތް ލާންޗު ފޭރިގަނެފައިވާ މައްސަލަ ފުލުސް އޮފީހަށްހުށައެޅުމުން
މައްސަލަ ފުލުސް އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމުން ދޮޅުއަހަރު ދުވަސް އެމައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރެއްވުމަށްފަހު ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް
ވީއިރުވެސް

އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާ ކަމުގައި ބުނެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ދެފަހަރު ފޮނުވުމުންވެސް

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ކުށް ސާބިތު ވާވަރަށް ހެކިލިބިފައި ނުވާތީ މައްސަލަ އަނބުރާ
ފުލުސްއޮފީހަށް

ފޮނުވުމުން

މައްސަލަ

ފައިލްކުރެވިފައިވާކަން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާއަށް ފުލުސް އޮފީހުން އަންގަވާފައިވާކަން
އަންގާ ނިންމިފައި
.551

ފުލުހުން އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ބުނެ ފުލުހުން އޭނާއަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުނުވާކަމަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 0202ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
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.551

ފުލުހުން

އޭނާގެ

ޒާތީގޮތުން

ލައިސަންސް

އަތުލާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާގެ ލައިސަންސް ފުލުހުން ޒާތީގޮތުން

ކަމުގައި ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
.551

ހިފަހައްޓާފައިވާކަން ސާބިތު ނުވާކަމަށް

ފުލުހުން އަނިޔާ ކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ފުލުހުން އަނިޔާ ކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުނުވާކަމަށް
މައްސަލަ

.552

ފުލުހުން ހިފަހައްޓާ ބިޑި އަޅުވައި ތަޅާފައިވާތީ ބަދަލު ކޮމިޝަނަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެންގުމުން ޙާޟިރުވެފައި ނުވާތީއާއި
ހޯދުމަށް ކަމުގައި ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

.520

މައްސަލަ ބެލޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ ބާޠިލްކުރީ

ސައިކަލެއްގެ ފަހަތުގައި އިނދެ ސިގިރެޓް ބުއިކަމުގައިބުނެ ފުލުހުން އޭނާ ޖުރިމަނާ ކޮށްފައިވަނީ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް
ޤަވާޢިދާ

ޚިލާފަށް

ޖުރިމަނާ

ކޮށްފައިވާ

ކަމުގައި

ބުނެ

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
.525

ފުލުހުން ތަޙްޤީޤް ގެންދިޔަ ގޮތާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން މައްސަލަ
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

އިން ތަޙްޤީޤް

ކުރައްވާފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް

(ށ)  0202ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ތަޙުޤީޤު ކުރެވެމުންދާ މައްސަލަތައް
.5

ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ހިނގި ޙާދިޘާއަކާ ގުޅިގެން އެކަން ތަޙްޤީޤްކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ރަނގަޅު
ނޫންކަމަށް ފެންނާތީ ބަލަމުންދާ މައްސަލަ.

.2

ރިސޯޓެއްގައި އެރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކުރަމުން ދިޔަ ހަޅުތާލު ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން ގޮސް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ
ޢަމަލުތަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

.3

މަގުމަތީގައި ޢާންމުންގެ ބަޔަކާއި ފުލުހުންނާ ދެމެދު ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގެ މައްސަލަ.

.4

ދެ ފުލުހަކު އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

.1

ފުލުހުން ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

.1

މަދަނީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މައްސަލައަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމަށް
ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

.1

ފުލުހުންގެ ވެހިކަލެއް ފަރުވާކުޑަކޮށް ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން އާންމުންގެ މީހަކަށް އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލަ.

.1

ފުލުހުންގެ އިސްބޭފުޅަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުކަމެއް ކުރައްވާފައިވާކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެވޭކަމަށް
ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

.2

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް ފުލުހުން އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

.50

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

.55

ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށް އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.
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.52

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ފުލުހުން ސައިކަލް ޓޯވ ކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

.53

ފު ލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ފަރާތެއްގެ ފައިސާ ފުލުހުން ހިފަހައްޓާ އެފައިސާ ދީފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލަ.

.54

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލައަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

.51

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހަކަށް ފުލުހުން އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

.51

ފުލުހުން ޓޯކޮށްފައިވާ ސައިކަލެއް ޓޯ ކޮށްފައިވަނީ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށް ބުނެ ސައިކަލުގެ ވެރިފަރާތުން
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

.51

ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހުރި މީހަކަށް އާއިލީ ބައްދަލުވުން ހަމަޖައްސައިދީފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ.

.51

ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހުރި މީހަކަށް އާއިލީ ބައްދަލަުވުން ހަމަޖައްސައިދީފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ.

.52

ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހުރި މީހަކަށް އާއިލީ ބައްދަލަުވުން ހަމަޖައްސައިދީފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ.

.20

ފުލުހުންގެ އޮފިސަރެއް ކަންތައްކުރި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހުށަހެޅި މައްސަލަ.

.25

ފުލުހުން އޭނާގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ.

.22

ފުލުހުން އޭނާ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  11ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން
ހުށަހެޅި މައްސަލަ.

.23

ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ގަސްދުގައި ލަސްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ.

.24

ފުލުހުން އޭނާގެ ގެއަށް ވަދެ ގޭގެ ދޮރު ހަލާކުކޮށްލުމަށްފަހު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމުގެ ސަބަބުން ގެއިން ބައެއް ތަކެތި
ގެއްލިފައިވާތީއާއި ،ހަލާކުކޮށްލި ދޮރު ހަދާދީފައި ނުވާތީ އެކަމުގެ ބަދަލު ހޯދަންބޭނުންވާކަމަށާއި ފުލުހުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ
ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ.

.21

ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ބަލާފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ.

.21

ލިބިފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތަކެއް އުނިވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ބަހައްޓާފައިވާ ކަމަށްބުނެ
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

.21

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައާއި އޭނާގެ މަންމައާ ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގަން އުޅުނު މައްސަލަ
ފުލުހުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންގެންދާ ގޮތާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހުށަހެޅި މައްސަލަ.

.21

އަންހެނަކު އޭނާގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާއަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ ޤަޞްދުގައި މަރާލިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ،މީގެ
ކުރިން ފުލުހުންނަށް އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތާބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަ.

.22

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަބަޔެއްގެ ބޯބޭލި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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.30

ގެއެއްގެ ގޯތި ތެރެއިން ފުލުހުންނަށް ފެނުނު އަކިރި ގޯނިތަކަކީ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ގޮނޑުދޮށުން ނަގާފައިވާ އަކިރި
ތަކެއްކަމަށް ތުޙުމަތުކޮށް އެގޭގެ ވެރިފަރާތް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި  24ގަޑިއިރު ވަންދެން ބެހެއްޓި ބެހެއްޓުމުގައި
އޭނާއަށް ކެއުމާއި ނިދުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސައިދީފައި ނުވާކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

.35

ޖިނާޢީ ކޯޓަށް ވަކާލާތު ކުރެއްވުމަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެންނެވި އިސް ދެބޭފުޅަކު ކޯޓުން ވަކި މުއްދަތަކަށް
ސަސްޕެންޑް ކުރި މައްސަލަ.

.32

މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއް ކަވަރ ކުރުމަށް ޙަރަކާތްތެރިވި ނޫސްވެރިންގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާ އެސަރަޙައްދުން
ފޮނުވާލަން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ނޫސްވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ނޫސްވެރިންނަށް
އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

.33

ކުޑަ ދެކުދިންނާއެކު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤްނުނިމި ލަސްވާ މައްސަލަ.

.34

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ފޭރިގަންނަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވިމީހާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށް އެކަން ފުލުހުންނަށް ކިޔައިދިނުމުން
އެކަން ލީކުކޮށް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ހެކިބަސް ދިނުމަށް މަޖުބޫރުކުރުވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

.31

ޓެކްސީ ދުއްވަމުން ފޯނުން ވާހަކަ ދެއްކި ކަމުގައި ބުނެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާފައިވާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

.31

ދަރިފުޅު ކުޅެން ހުއްޓާ ފުލުހުން އޭނާ ގެންގޮސް ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

.31

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރިތޯ ޓެސްޓްކުރުމަށް ކަމަށްބުނެ ފުލުހުން މީހަކު ގެންގޮސް ހައްޔަރުކޮށް ބާރުގެ ބޭނުން
ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

.31

އޭނާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅަށް ފުލުހުން ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ދީފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ.

.32

ފުލުހުން ބޮޑެތިއަނިޔާތަކެއް ދީފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ.

.40

ފުލުހުން އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ދީފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

.45

ޓޯޔާޑްގައި ހުއްޓާ ސައިކަލަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ.

.42

ފުލުހުން ޓޯވކޮށްގެން ސައިކަލް ގެންދިއުމަށްފަހު އަނބުރާ ޙަވާލުކުރިއިރު ކުރީ ޝޮކް ކަވަރު ހަލާކުވެފައިވާ ކަމަށްބުނެ
ހުށަހެޅި މައްސަލަ.

.43

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އިތުރު ފަސްމީހަކު ވެގެން ގަނެފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ފުލުހަކު ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ

.44

ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގި މައްސަލަ ފުލުސްއޮފީހަށް ހުށަހެޅުމުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން އެހެންދުވަހަކަށް ފަސްކޮށް
ހެކި ނައްތާލެވޭފަދަ ގޮތަކަށް ފުލުހުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

.41

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ދެދަރިން ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށް އަނިޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

.41

ދަރިފުޅު ގޭގައި ހުއްޓާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގެންދިޔައިރު ބެލެނިވެރިންނަށް އަންގާފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލަ.
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.41

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގެންގޮސް ފުލުހުން އޭނާއަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ.

.41

ޖަލުގައި ހުރި ދުވަސްވަރު ފުލުހުން އޭނާއަށް އަނިޔާކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުކުޅެދޭމީހަކަށް ބަދަލުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.
ތުހުމަތުކުރެވުނު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން އޭނާ ބަންދުކުރުމުގެ މުއްދަތުހޯދުމަށް ކޯޓަށް ގެންދިއުމުން ކޯޓުން

.42

ދޫކޮށްލުމުންވެސް މީނާގެ އަތުން އަތުލާފައިވާ ފޯނާއި ،ސިމްކާޑާއި ،ލައިސަންސް ނުދީހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި
މައްސަލަ.
.10

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުދާތަކަކަށް އެއްވެސް ޝަރުޢީ އަމުރެއްނެތި ފުލުހުން ގެއްލުން ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

.15

ޖެހުނު މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ނުނެރެ ގޭގައި ބަހައްޓާ މުސާރަނުދީ ހުންނާތީއާއި ،ވީގޮތެއްވެސް
އަންގަވާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ.
ފުލުހުން ޢަމަލު ކުރި ގޮތަކުން މަސައްކަތްކުރާ އޮފީހާއި ރައްޓެހިންގެ ކުރިމަތީގައި އަގުވެއްޓިފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ

.12

މައްސަލަ.

(ނ) މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އިސްލާޙުކޮށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓަރ އޮފް
ހޯމްއެފެއާޒަށް ދެންނެވި ކަންކަމާއި އެކަންކަމާމެދު މިނިސްޓަރ އެޅުއްވި ފިޔަވަޅު
މައްސަލަ

ސުމާރު

މިނިސްޓަރ ޢަމަލުކުރެއްވިގޮތް

ކޮމިޝަންގެ ލަފާ

ނަންބަރު
.5

ފުލުހުން

ހައްޔަރުކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން މީހަކު

މީހަކު

ގެންގޮސް އަނިޔާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ހިފާހައްޔަރުކުރުމަށް
ބެލުމަށްޓަކައި،
ކުރަންދިޔަ

ހައްޔަރު ފޮނުވި

އޭނާ
ފުލުހުންގެ

ބައެއްގެ

މަޢުލޫމާތު

އަންގަވާފައެއްނުވޭ

މޯލްޑިވްސް

ނަންތައް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ފެންނަން ހުންނާނެ

އަންގަވައި ދެއްވުމަށް ދެންނެވުމުން ގޮތަކަށް
އެކަން

ފޮނުވާއިރު

އެކަމަށް

ޢަމަލު ކުރެއްވި ވަކިގޮތެއް

އެނގެން

ބެހެއްޓޭނެ

ނިޒާމެއް

ނެތްކަމަށް ޤާއިމުކުރެއްވުމަށް

ފުލުހުންގެ އޮފީހުން ވިދާޅުވުން
.2

މޯލްޑިވްސް
ލެޕް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްގެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ތަޙުޤީޤުތަކާ

ރިޕޯޓެއްގެ

ބައެއްގައި ބެހޭ ލިއުންތައް ރައްކާތެރިކޮށް ،ބެލެހެއްޓޭނެ

ރޮނގެއްދަމާ

ޢަމަލު ކުރެއްވި ވަކިގޮތެއް
އަންގަވާފައެއްނުވޭ

ކަނޑާލުމަށްފަހު ނިޒާމް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށް.

ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ
.3

ޕާކިން

ޒޯނުގެ

ސައިކަލްތައް
ތާރީޚާއި

ބޭރުގައި
ފޮޓޯ

ގަޑި

ހުންނަ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ޕާކް ކޮށްފައި ހުންނަ

ޢަމަލު ކުރެއްވި ވަކިގޮތެއް

ނަގާއިރު ވެހިކަލް ފޮޓޯ ނަގާއިރު ފޮޓޯއަށް ތާރީޚާއި

އަންގަވާފައެއްނުވޭ

އެނގޭގޮތަށް ގަޑި އަރާގޮތަށް ފޮޓޯ ނެގުމަކީ މައްސަލަތައް

ނުހުންނާތީ ތަޙްޤީޤަށް ދަތިވުން

ތަޙްޤީޤްކުރުމުގައި

މުހިއްމު

ފެންނާތީ

އެކަން

ކަމެއްކަމުގައި
އެގޮތަށް

ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް
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.4

ވެހިކަލް ދުއްވަމުން ފޯނުން ވާހަކަ ވެހިކަލް ދުއްވަމުން ފޯނުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ
ދެއްކިކަމަށް

ބުނެ

ފުލުހުން ސަބަބުން ޖޫރިމަނާ ކުރައްވާ ކަމުގައިވާނަމަ،

ލައިސަންސް

އަތުލާ

ޖޫރިމަނާ ފޯނު ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާ

ކުރާއިރު،
ފޯނުން

ވެހިކަލް
ވާހަކަ

ބުނާތީ

ޢަމަލު ކުރެއްވި ވަކިގޮތެއް
އަންގަވާފައެއްނުވޭ

ދުއްވަމުން އެކު އެމީހަކު ފޯނުން ވާހަކަ ދެއްކިކަން
ކަމަށް ޔަޤީން ކުރެއްވުމަށް.

ނުދައްކާ

އިތުރަށް

އެކަން

ޔަޤީންކުރަން ބޭނުންވުން

.1

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ ޤަވާޢިދާ
އަނބުރާ

ވެހިކަލް

ގެއްލުންވެފައި

ޚިލާފަށް

ހުންނަ އެކަން އިޞްލާޙް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ޕާކްކޮށްފައި

ޙަވާލުކުރާއިރު ވެހިކަލް ނަގައި ބޭލުމުގެ ތެރޭގައި ފަރުވާތެރި މޯލްޑިވްސް

ހުރި

ނަމަވެސް ނުވުމުގެ

ބަދަލު ލިބޭގޮތް ނުވުން

ސަބަބުން

ލިބޭ ކުރިއަށް

އެއުޅަނދަކަށް

ސަރވިސްއިން

ޕޮލިސް
ގެންދަވާކަމަށް

މިނިސްޓަރ

ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ އެއުޅަނދު ނަގާ ފަރާތުން އަންގަވާފައިވޭ
އުފުލަން ޖެހޭނެކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީ
ފުލުހުންގެ ޢާންމު ޤަވާޢިދުގެ  23ވަނަ
(ހ)

މާއްދާގެ

ގެ

އިސްލާޙުކުރެއްވުން

ފަހުބައި

ރަނގަޅުވާނެކަމަށް

ފެންނަކަމަށް.
.1

އަތުން

މީހެއްގެ

މަސްތުވާތަކެތި ކުށުގެ

ތުހުމަތުގައި

ތިބޭ

ތިބޭ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙް

މީހުން

ފެނިއްޖެނަމަ އެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ތަންތަނަށް ފުލުހުން ދާއިރު އެ ތަންތަނުގައި ކުރުމުގެ
ޓެސްޓް

ހަދާތީއާއި

ނުހިނގޭ

ޙާލުގައި

މަސައްކަތް

ކުރައްވަމުން

މަސްތުވެގެން ތިބޭ މީހުން ތިބެނީ މަސްތުގެ ޙާލުގައިތޯ ގެންދަވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވޭ
ތިބޭ

މީހުން ނުވަތަ

ޓެސްޓެއް ނުހަދާ ދޫކޮށްލުން

ނޫންތޯ

ބަލާނެ

އެކުލަވާލައްވައި،
ސީންތަކަށްދާ

މިންގަޑެއް

މައްސަލަތަކުގައި
ފުލުހުންނަށް

ތަމްރީން

ގުޅޭ

ކަމާ

ގޮތް

ލިބޭނޭ

ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް.
.1

މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރު ކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގައި
މީހެއްގެ

ތުޙުމަތުކުރެވިގެން މޯލްޑިވްސް

ސަރވިސްއިން

ޕޮލިސް

ހަށިގަނޑު

ބަލާ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންނާއި ،އާންމު މީހެއްގެ ޢާންމު ގޮތެއްގައި މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު

ފާސްކުރިއިރު

އަންހެން

ފިރިހެނެއްގެ

ފިރިހެނެއްގެ

ހަށިގަނޑު

ފުލުހަކު ހަށިގަނޑު ފުލުހުން ބަލާ ފާސްކުރަންޖެހިއްޖެ ބަލާ
ބަލައި ހާލަތެއްގައި

ފާސްކުރުން

ފިރިހެނެއްގެ

ފާސްކުރާނަމަ

ހަށިގަނޑު ހަށިގަނޑު

ފާސްކުރާނީ

ބަލާ

ބަލާފާސްކުރާނަމަ ފިރިހެން ފުލުހަކު އެކަން ފިރިހެނުންކަމަށާއި،
ކުރުމަށާއި

އަންހެނެއްގެ

ފާސްކުރާނަމަ

ހަށިގަނޑު

އަންހެން

އެކަންކުރުވުމަށް

ފުލުހެއް

މޯލްޑިވްސް

އަންހެނުންގެ

ބަލާ ހަށިގަނޑު ބަލާ ފާސްކުރާނީ އަންހެން
ލައްވާ ފުލުހުންކަމުގައާއި،

މިއީ

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި މީގެ ކުރިންވެސް
މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ބަލާ ފާސްކުރުމުގައި

ސަރވިސްއަށް އެންގެވުމަށް.

ޢަމަލު ކުރަމުން އަންނަ އުޞޫލު ކަމުގައި
މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވޭ
.1

އަމިއްލަ

ބަޔަކު

ސްޓޭޝަނަކަށް

ހިންގާ

ރޭޑިއޯ

 .5ޤާނޫނު އަސާސީގެ 542ވަނަ މާއްދާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން

ވަދެ

ޤައުމީ

އ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވިސްނުމަށް ވަނީ
ނުކުރުމާ ި

ޣައިރު

ޤާނޫނީ

އަމުރު

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 0202ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
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ކަމަށް

ސަލާމަތަށްޓަކައި
ޓްރާންސްމިޝަން

ބުނެ

ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރަށް ތަބާނުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިކަމަށް

ހުއްޓުމަށް

ޚިލާފްވެފައިވާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވޭ

ބުނުމާ

ބުނެފައިވާ

ފުލުހުން އެންގި އެންގުމާ ގުޅިގެން

ފަރާތްތަކާމެދު

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ.

އެޅުއްވުން.

އެކަށީގެންވާ

 .2މިމައްސަލައާ
މަތީން

ގުޅިގެން

ހެކި

ސަލާމަތަށް

ފިޔަވަޅު
ފަހަރު

އެކި

ހުށަހެޅުމުގެ

ފުލުހުންނަށް

މިނިސްޓަރު

ފުރުޞަތު

ދެވިފައިވާކަމާއި،
ނުރައްކާވެގެން

ޤައުމީ
ފިޔަވަޅެއް

އަޅާނަމަ އެކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރުގެ ހެކި
މުއައްސަސާގައި

ފުލުހުންގެ

ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެކަމަށް އެ
މުއައްސަސާގައި ދަންނަވައިދެއްވުން.
 .3ޤައުމީ ސަލާމަތަށްޓަކައި ބަޔަކަށް އަންގާ
އެންގުން

އެންގުމަކީ

ފަދަ

ސާފުވާނެ

ޢިބާރާތަކުން އޮތް ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ވީ
އެންމެ

އަވަސް

ފަރާތަކާ

ފުރުޞަތެއްގައި

ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް

އެ

ފުލުހުންގެ

މުއައްސަސާގައި ދަންނަވައިދެއްވުމަށް.
 .4އެކިއެކި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ
މުއައްސަސާއިން
ފޮނުވާ

ފަރާތްތަކަށް

އެކި

އެ

ލިޔެކިޔުމުގައި،

ލިޔެކިޔުމެއްގައި އަންގާ ކަމަކަށް ޒިންމާ
ވަރުގެ ބޭފުޅެއްގެ ނަމާއި

ނެންގެވޭނެ
ސޮއި

ފުލުހުންގެ

ބޭއްވުމަށް

މުއައްސަސާއަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށް.
.2

ފުލުހަކު

ޕޮލިސް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އޭނާއަށް ލިޔުމަކުން އެލިޔުން އޭނާއާ ޙަވާލު ނުކުރެވި

މޯލްޑިވްސް

ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު އަންގާފައި ނުވާތީ ،ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ލަސްވެފައިވަނީ އޭނާއާ ގުޅަން ކުރި
އެކަމާބެހޭ

އ މަސައްކަތުން ގުޅޭނެގޮތް ނުވެގެން
އޭނާއަށް ޤަވާޢިދުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާ އެ ް

ލިޔުން

ގޮތަށް،

ލިބިފައިނުވާ މައްސަލަ.

ވަޒީފާއިން

އޭނާ

ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އޭނާއާ ގުޅޭގޮތް ވުމުން

ސަބަބު އެނގޭނޭހެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އެލިއުމާ ޙަވާލުވާން އައުމަށް އެންގުމުން
އަންގާ

ލިޔުން

އޭނާއަށް

ހައްދަވައިދެއްވުމަށް

ލިބޭނޭ

މޯލްޑިވްސް

ގޮތް ޙަވާލުވާން ނައުމުގެ ސަބަބުން އެލިއުން
ޕޮލިސް ޙަވާލު ކުރެވިފައި ނުވަނީކަމަށް

ސަރވިސްއަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށް.
.50

ޕޮލިސް
ހައްޔަރުކޮށްފައި
ދަންޖެހިގެން
މައްސަލަ.

ސްޓޭޝަނެއްގައި ޕޮލިސް
ހުރި

ސްޓޭޝަނަށް

ގެންދެވޭ

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވޭ
މީހުން ކޮމިޝަނުން

ފާހަގަ

މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް ހުންނަ ގޮޅިތަކުގެ ޑިއުޓީ މައްސަލަތައް

މަރުވާން

އުޅުނު ބެލެހެއްޓުމަށް
ގޮޅިތަކުގައި

ތިއްބަވާ
ތިބޭ

މީހުންގެ

ކުރައްވާފައިވާ
އިޞްލާޙްކުރުމުގެ

ފުލުހުންނަށް މަސައްކަތް

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ޙަރަކާތްތައް ސަރވިސްގެ

ފަރާތުން

ކުރިއަށް

ފެންނާނޭހެން ޑިއުޓީ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ގެންދާކަމުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވޭ
ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް.
.55

މާރާމާރީއެއްގެ

ތުހުމަތުގައި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

ހައްޔަރުކޮށް  1ދުވަސް ވަންދެން ސަރވިސްއިން

ހައްޔަރުކުރެވޭ

މީހުން

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 0202ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

ޢަމަލު ކުރެއްވި ވަކިގޮތެއް
އަންގަވާފައެއްނުވޭ
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ބެހެއްޓިކަމަށާއި ،ބަންދުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓު އަމުރު ހޯދުމުގެ

ބަންދުކޮށްފައި

ނަމަވެސް އެ މާރާމާރީ ހިނގިކަމަށް ކުރިން

ޙާދިޘާ

އެމީހަކީ

ވަގުތު

ހިނގި

ބުނާ ވަގުތު ހައްޔަރުކުރެވުނު ފަރާތް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މީހެއްތޯ
ހުރީ

މައްސަލައެއްގައި ބެލުން

އެހެން

ކޮމިޝަނަށް

މުހިންމުކަމަށް

އަތޮޅުވެހީގައި ބަންދުކޮށްފައިކަމަށާއި ފެންނަކަމަށް.
އެހެން

އެމާރާމާރީގައި

ކަމުން

ބައިވެރިވެވިފައި

އޭނާއަށް
ނޯންނާނޭކަމަށް

ހުށަހެޅި

ބުނެ

މައްސަލަ.
.52

ޓްރެފިކް

ގުޅިގެން  .5އަތޮޅުތަކުގެ ބައެއް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް

މައްސަލައަކާ

ޕޮލިސް

ގެންދެވޭ މީހުން ބަންދުކުރުމަށް ރަނގަޅު

ހައްޔަރުކޮށްގެން

ސްޓޭޝަނަކަށް ގެންގޮސް ފުލުހުން

އިންތިޒާމެއް

ޕޮލިސް

އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި

ސްޓޭޝަންތަކުގައި ނުވާކަން ކޮމިޝަނަށް

މައްސަލަ.

އެ
މީހުން

ފާހަގަކުރެވޭތީ،
އެކަށީގެންވާ
ހުންނަ

ތަނެއް

ޕޮލިސް

ޢަމަލު ކުރެއްވި ވަކިގޮތެއް
އަންގަވާފައެއްނުވޭ

ބަންދުކުރަން
އަތޮޅުތަކުގައި

ސްޓޭޝަންތަކުގައި

ހުރުން.
 .2މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ދަށުން
ހިންގާ
CCTV

ސްޓޭޝަންތަކުގައި

ޕޮލިސް

ގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރެއްވުމާމެދު

މެދު ވިސްނެވުމަށް
.53

ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއް މޯލްޑިވްސް ތަޙްޤީޤަށް

ބޭނުންވާ

ހޯދުމަށް

މަޢުލޫމާތު

ޢަމަލު ކުރެއްވި ވަކިގޮތެއް

ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް މޯލްޑިވްސް
އެ

ސަރވިސްއިން

އެމައްސަލަ ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އަންގާއިރު ހޯދަން

ތަޙްޤީޤްކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،
އެމައްސަލައާ
މޯލްޑިވްސް

އަންގަވާފައެއްނުވޭ

ގުޅޭ
ޕޮލިސް

އަދި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭނެ

މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން

އެންގެވުން

އެފަރާތްތަކަށް

ސަރވިސްގެ ރަނގަޅުވާނެކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީ

ފަރާތުން ދީފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ކުރިއަށް
ހުށަހެޅި މައްސަލަ.

އޮތް

ޢަމަލުކޮށްދެއްވުމަށް

ތަނުގައި

މި

މޯލްޑިވްސް

ގޮތަށް
ޕޮލސް

ސަރވިސްއަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށް.
.54

ޓްރެފިކް

މައްސަލަތަކުގައި  .5މަގުމަތީގައި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް
ފިޔަވަޅު

އެޅުމުގެ

ފުރިހަމަ

ޙަރަކާތްތެރިވާ

ޓްރެފިކް

53 .5

ސަރަޙައްދެއްގައި

އަބަދުވެސް

ފުލުހުންނަށް އޯޑިއޯވީޑިއޯ ކުރެވޭ އަދި

ޓްރެފިކް

ޕޮލިހުން

ފޮޓޯ ނެގޭނެ ފަދަ ފޯނެއް ދެއްވުން.

ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާއިރު

ބަޖެޓްގެ

އިޚްތިޔާރު ލިބިފައިވުމާއެކު ،މިފަދަ

ދަތިކަން

މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުން ނިންމާ

ފުލުހަކަށް ވީޑިއޯ ކުރެވޭ ފަދަ ފޯނެއް

ޞައްޙަކަން

އަންނަ

ނިންމުމުގެ
ޔަޤީންކުރުން

އަދި

ހުރި

ދެވެން

ގޮތުން
ނެތުމާއެކު

ކޮންމެ

އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް މިކަމަށް ފައިސާ
ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ މިކަން
ކުރިއަށް

ގެންދާ

ހަމަޖެހިފައިކަމަށް

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 0202ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

ގޮތަށް

ވަނީ

މިނިސްޓަރު
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ވިދާޅުވެފައިވޭ
ބެހޭ  .2ބަޖެޓް ދަތިކަން ހުރިގޮތުން ކޮންމެ
ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ
 .2އެއްގަމުގެ
ފުލުހަކަށް ވީޑީއޯ ކުރެވޭފަދަ ފޯނެއް
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފްވެގެން ހިފެހެއްޓޭ
މީހުން،

ހިފަހައްޓާ

އެޙާދިޘާ

ވަގުތު

ވީޑިއޯކޮށް ފޮޓޯނެގުން.

އަދި

ދެވެން

އަންނަ

ނެތުމާއެކު

އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް މިކަމަށް ފައިސާ
ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ މިކަން
ކުރިއަށް

ގޮތަށް

ގެންދާ

ހަމަޖެހިފައިކަމަށް

ވަނީ

މިނިސްޓަރު

ވިދާޅުވި.
 .3ފުލުހުންނާއި ހިފެހެއްޓޭ މީހާއާ ދެކެވޭ
ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް ހިފެހެއްޓުނު ވަގުތުން
ފެށިގެން ރެކޯޑްކުރުން.

 .3ބަޖެޓް ހުރިގޮތުން ކޮންމެ ފުލުހަކަށް
ރެކޯޑް ކުރެވޭ ފަދަ ފޯނެއް އަދި
ދެވެން ނެތުމާއެކު އަންނަ އަހަރުގެ
ބަޖެޓަށް މިކަމަށް ފައިސާ ލިބޭ ގޮތް
ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ
ގެންދާ

ކުރިއަށް

މިކަން

ވަނީ

ގޮތަށް

މިނިސްޓަރު

ހަމަޖެހިފައިކަމަށް
ވިދާޅުވި.
 .4ވެހިކަލް ދުއްވަމުން ފޯނު ބޭނުންކުރުމުގެ
ސަބަބުން

ފަރާތްތަކުން

ހިފެހެއްޓޭ

ބޭނުންކުރި

ފޯނުގެ

ކޯލް

ޑީޓެއިލްސް

އެނގޭނޭ

ގޮތަކަށް

އޭގެ

ފޮޓޯނަގައި

ފުލުހުންނަށް އެމީހަކު ފެނުނު ވަގުތާއި
ތާރީޚް އެނގޭނޭ ގޮތަކަށް ތަފްޞީލްކޮށް
އެކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން.

 .4ހުރިހާ ކޭސްތަކުގެ ކޯލް ޑީޓެއިލްސް
ހޯދުމަކީ

ދަތިވާނެ

ވަރަށް

ކަމެއް

ކަމަށާއި 3000 ،އަށްވުރެ ގިނަ
ރެކޯޑްކުރެވިފައިވާއިރު

މައްސަލަތައް

ހުރިހާ ކޭސްތަކުގެ ކޯލް ޑީޓޭއިލްސް
ހޯދުން

ކަމަށާއި،

ދަތިވެދާނެ

ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި
މިކަމާބެހޭ

ވިސްނުމަށްވަނީ

ގޮތުން

މިނިސްޓަރު

ހަމަޖެހިފައިކަމަށް
ވިދާޅުވި.
 .1ސިނގިރޭޓް

ބޮމުން

ވެހިކަލް

ދުއްވާ

ފަރާތްތަކުގެ ފޮޓޯނަގާ ވީޑިއޯކުރުން.

 .1މީހަކު ވެހިކަލް ދުއްވާފައި ދާއިރު
އެމީހަކު ސިނގިރޭޓެއް ބޯން އިންނަ
ތަން

ފެނުމާއެކު

ސެޓްކޮށްގެން

ފޯނުގެ

ކެމެރާ

އެމަންޒަރު

ވީޑިއޯ

ކުރަން ބަލާއިރު ސީން ގެއްލިފައި
އޮންނާނެކަމަށް
މިގޮތަށް

ފެންނާތީ
ކުރެވިދާނެ

މިކަން
ކަމަށް

ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް
މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި.
މިހާރުވެސް

ފުލުހުންގެ  .1މިކަމަކީ
ޓޯކޮށްގެން
 .1ވެހިކަލްތައް
ކަމެއްކަމުގައި
ލ ގެންދިއުމުގެ
ބެލުމުގެ ދަށަށް އެވެހިކަ ް
ވިދާޅުވެފައިވޭ.
ކުރިން ވެހިކަލްއަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް
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ވެފައިވާނަމަ

އެކަމެއް

ބަޔާންކުރުމާއި،

ތަފްޞީލްކޮށް
ގެއްލުމުގެ

ލިބިފައިވާ

ފޮޓޯނެގުން.
 .1ޓްރެފިކް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފްވެގެން
ލައިސަންސް

ހިފެހެއްޓޭ

ފަރާތްތަކުގެ

ލައިސަންސް

އޭގެ

ވެރިފަރާތާ

ޙަވާލުކުރުމަށް

ފުލުހުން

އެއްވެސް

މަސައްކަތެއްކުރާނަމަ
ތަފްޞީލްކޮށް

އެކަމެއް
އޮންނާނޭހެން

އެނގެން

ބޭއްވުމަށް.

 .1މިހާރުވެސް

ލައިސަންސް

މީހެއްގެ

ލައިސަންސް

ހިފަހައްޓާނަމަ

ހިފެހެއްޓިކަމުގެ ސްލިޕެއް އެމީހަކަށް
ދޫކުރެވޭކަމަށާއި،

އަދި

ލައިސަންސް

ބަލާ

މުއްދަތުގައި

އެމީހަކު

ދައްކާފައި

ބަލާ

ލައިސަންސް
މިގޮތުން

ހިފެހެއްޓޭ
އަންނަންޖެހޭ
ފައިސާ
އައުމުން

ދޫކުރެވޭކަމަށާއި،

އާންމު

ގޮތެއްގައި

30

ދުވަސް ތެރޭގައި ގިނަ ފަރާތްތަކުން
ލައިސަންސްތައް

ގެންދާކަމަށާއި،

ލައިސަންސް ބަލާ އަންނަ ގަޑީގައި
އެއްވެސް

ކަމެއް

ލައިސަންސް

ދިމާވެގެން
ނުދެވިއްޖެނަމަ

އެމީހެއްގެ ފޯނު ނަންބަރު ނޯޓުކޮށް
ފަހުން އެލައިސަންސް ހޯދުމަށްފަހު
އެމީހާއަށް ފޯނުކޮށްގެން ގެނެސްގެން
ލައިސަންސްތައް

ދަނީ

ކުރަމުންކަމުގައި

ޙަވާލު
މިނިސްޓަރު

ވިދާޅުވި
.15

ޕާކްކުރުން މަނާ ސަރަޙައްދެއްގައި މިބާވަތުގެ
ހުއްޓާ

ޕާކުކޮށްފައި

ހުށަހެޅުން

މައްސަލަތައް

ޓޯކުރެވުނު ގިނަވަމުން ދާއިރު ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓޭ

ޢަމަލު ކުރެއްވި ވަކިގޮތެއް
އަންގަވާފައެއްނުވޭ

ސައިކަލެއް ބަލާ ޓޯޔާޑަށް ދިޔުމުން ،ފަރާތުން ހުށަހަޅާނެ އިތުރު ހެއްކެއްވެސް
އެތަނުން

ސްލިޕްގައި ،ނެތް

ދިން

ހިނދު،

އެފަރާތުން

އަދި

ޕާކުކުރުން މަނާ ސަރަޙައްދެއްގައި އިންކާރުކުރަމުންދާ ޙާލަތުގައި ލައިސަންސް
ޕާކުކުރުމުގެ

ސަބަބުން

ޖޫރިމަނާގެ

ފައިސާގެ

ދެވަނަ

ކަމެއްގެ

ވަންވޭއާ

ކޮށްފައިވާ ހިފެހެއްޓި

ގޮތުގައި

އިދިކޮޅަށް

ފުލުހުން

އިތުރުން ޙާޟިރުކުރުމުން

މިކޮމިޝަނަށް

ލައިސަންސް

ހިފެހެއްޓީ

އޭނާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްކަމުގައި ހަމަ އެކަނި ބުނާ

ސައިކަލް ބުނުން

ފިޔަވައި

މޫވީއަކުން

ނުވަތަ

ދުއްވިކަމަށް ލިޔެ ޖުރިމަނާކުރިކަމަށް ފޮޓޯއަކުން ނޫނީ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓޭ
ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ.

އިރު އެތަނެއްގައި ތިބި ޢާންމުންގެ މީހެއްގެ
ބަޔާނުން ނަމަވެސް އިތުބާރު ހުރި ގޮތަކަށް
ހެކިބަސް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ކުރިއަށް އޮތް
ތަނުގައި ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް.

.51

ފުލުހުންނަށް
މައްސަލައެއްގެ
ލަސްވަމުންދާތީ

ހުށަހެޅުނު އަތޮޅުތަކުގައި
ތަޙްޤީޤު

ނިމުން ސްޓޭޝަންތަކަށް

ހުންނަ

ބައެއް
ހުށަހެޅޭ

ޕޮލިސް

ޢަމަލު ކުރެއްވި ވަކިގޮތެއް

ބައެއް

އަންގަވާފައެއްނުވޭ

އެކަމާ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމުމުގައި 02
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ހިތްހަމަނުޖެހިގެން

ހުށަހަޅާފައިވާ އަހަރެއްހާ

މައްސަލަ.

ދުވަސް

މި

ހޭދަވާކަމަށް

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް އެގިނފައިވާތީ ،އެއީ
ވަރަށް

އެކަށީގެންވާ

ދިގު

ވުރެ

މުއްދަތެއްކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީ،
މައްސަލަތައް

އަވަހަށް
ބޮޑަށް

މިހާރަށްވުރެ
އަތޮޅުތަކުގައި

ނިންމުމަށް

ސަމާލުކަންދެއްވުމަށް
ޕޮލިސް

ހުންނަ

ސްޓޭޝަންތަކަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށް.
.51

މީހަކު

ހައްޔަރުކޮށް

އޭނާއަށް ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުގައި ގެންދާ ކޮމިޝަނުން ލަފާ އަރުވާފައިވާ ގޮތަށް

ފުލުހުން އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ މީހާ
ހުށަހެޅި މައްސަލަ.

ޗެކްކުރާއިރު ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް

އޮރިޔާންކޮށްގެން

އެސީނެއްގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ފުލުހުން ސަރވިސްގައި
ތިބެގެން

ޗެކްކުރަމުން

ތުހުމަތުގައި
މީހުން

ގެންދާތީ،

ގެންގޮސް

އޮރިޔާންކޮށްގެން

ޗެކްކުރާއިރު

އެތަނުގައި

ފުލުހުން

ތިބެވޭނެ

ޢަދަދު

ޤަވާޢިދުގައި

އެބައި

ކަނޑައެޅުއްވުމަށްފަހު
ހިމެނުމަށް

ދަންނަވާފައިވާނޭކަމަށް

ކުށުގެ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވޭ
އެންމެ

ގިނަވެގެން

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ޕޮލިސް

މޯލްޑިވްސް

ސަރވިސްއަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށް.
.51

ކޮމިޝަނުގެ ބައެއް ތަޙްޤީޤްތަކުން
ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް

ސަރވިސްއަށް

 .0މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ހުށަހެޅޭ

މައްސަލަތައް

ހުށަހެޅުމުން

ޢަމަލު ކުރެއްވި ވަކިގޮތެއް
އަންގަވާފައެއްނުވޭ

އެކަން އެނގޭނޭ ރެކޯޑެއް އޮތުމާއެކު،
މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

މައްސަލަ

ސަރވިސްއަށް

ބަލައިގެންފިކަން

އަންގާ

ލިއުމެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ލިބެންވާނެއެވެ.
 .0މައްސަލައެއް
މައްސަލަ

ހުށަހަޅާ

އަނބުރާ

މައްސަލައިގައި
ފަރާތަކީ

ފަރާތުން

ގެންދިއުމުން

ދަޢުވާ

ހަމައެކަނި

އ
ެ

ކުރެއްވޭނެ
ޕްރޮސެކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްކަމުގައި ވާތީ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތުން

މައްސަލަ
ވީ

ގެންދިއަކަމުގައި

އަނބުރާ
ނަމަވެސް،

އެ

މައްސަލައަކީ ޖިނާއީ ތުހުމަތެއް ކުރެވޭ
މައްސަލައަކަށްވާނަމަ

ޕޮލިސް

ސަރވިސްއިން އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް
ގެންދަންވާނެއެވެ.
 .3މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްއަށް

ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައިވެސް
ކޭސްޑައިރީ

ފުރިހަމަކުރެވިފައި

އޮންނަންވާނެއެވެ.
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.52

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ  .0މީހުން

ބަންދު

ކުރަން

ތަނެއް

ނެތީސް

ގދ.ގައްދޫ

މީހަކު މަރުވި މައްސަލަ.

އެކަށީގެންވާ
ޕޮލިސް

ޢަމަލު ކުރެއްވި ވަކިގޮތެއް
އަންގަވާފައެއްނުވޭ

ސްޓޭޝަނާއި ،އަދި އެހެންވެސް ޕޮލިސް
ސްޓޭޝަނުގައި މީހުން ބަންދު ނުކުރުން.
 .0މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ތަންތަނުގައި
އަމިއްލަ

އ
ގެއްލުމެ ް

ހަށިގަނޑަށް

ދިނުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެއްވެސް
އެއްޗެއް ނުބެހެއްޓުން.
 .3ޕޮލިސް

ސްޓޭޝަންތަކުގައި

ޕެޓްރޯލާއި

ގެންގުޅޭ

ޑީސަލްފަދަ
ރޯވާ

އަލިފާން
ރައްކާތެރިކޮށް

ފަސޭހައިން

ޒާތުގެ

ތަކެތި

ބެލެހެއްޓޭނެ

އ
ނިޒާމެ ް

ޤާއިމްކުރުން.
 .4ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަންދުގައި
ބައިތިއްބާ

މީހުން

ވަގުތެއްގައިވެސް
ބެލެހެއްޓޭނެ

ހުރިހާ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު
ކަންތައްތައް

ގޮތަކަށް

އިންތިޒާމުކުރުން.
 .1ޕޮލިސް

ސްޓޭޝަންތަކުގައި
ބޭނުންކުރާ

ނިއްވަން

އަލިފާން

ވަޞީލަތްތައް

ބެހެއްޓުން.
 .6ގދ.ގައްދޫ

ސްޓޭޝަން

ޕޮލިސް

ގައިވެސް އަދި އެހެންހުރިހާ ޕޮލިސް
މީހުން

ސްޓޭޝަނެއްގައިވެސް،

ހިފެހެއްޓުމާއި ބަންދުކުރުމުގައި ،ފުލުހުން
ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުމާއި ރެކޯޑްތައް
ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުން
 .7މަތީގައި

ދަންނަވާފައިވާ

ފުލުހުންގެ

ކަންތައްތައް
ވަޒީފާ

ޤަވާއިދާއި

ބަޔާންތަކަށް އިތުރުކުރުން.
.20

ފުލުހުން
ކޮމިޝަން

ޖުޑީޝަލް
ބަންދުކޮށް

ސަރވިސް
އެތަނުގެ

މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވި މައްސަލަ.

 .0ޖުޑީޝަލް
ޤާނޫނާ

ސަރވިސް

ކޮމިޝަނުގައި

ޢަމަލު ކުރެއްވި ވަކިގޮތެއް

ޚިލާފު

ކަންތައްތަކެއް

އަންގަވާފައެއްނުވޭ

ހިންގަމުންގެންދާކަމަށް
ފުލުހުން

ތުހުމަތުކޮށް
ސ
މުއައްސަ ާ

އެ

އެކަން

ބަންދުކުރުމަށްފަހު

ތަޙްޤީޤުކޮށްފައި ނުވާތީއާޢި ،މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި
އިދާރީ ކުށްތަކާއި އެކުށްތަކަށް އަދަބު
ދިނުމާއިބެހޭ

ޤަވާއިދު

)MPS-7/2009-1
މާއްދާގެ

(ހ)

(ނަންބަރު:
ގެ

ގައި

7

ވަނަ

ފުލުހުންގެ
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ވާޖިބުތަކާއި

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

އަދާކުރުމުގައި

ފަރުވާކުޑަކުރުމަކީ

ޑިސިޕްލިނަރީ

ކުށެއްކަމުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،

ޒިންމާ

އެކަމުގެ

އުފުއްލަވަންޖެހޭ އިސްވެރިންނާ ދޭތެރޭ
އެޤަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ
މަތިން

ފިޔަވަޅު

ޑިސިޕްލިނަރީ

އެޅުއްވުން.
 .0މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ޢާންމުކުރި

ސަރވިސްއިން
ޤާނޫނު

ނޫސްބަޔާނުގައި

އަސާސީގެ  001ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)
ގައި

މައިގަނޑު

ދައުލަތުގެ

އ
ކަނޑައަޅަ ި

ސިޔާސަތުތައް
އެސިޔާސަތުތައް

ސަރުކާރުގެ

އިދާރާތަކަށާއި

ކަމާގުޅޭ

މުއައްސަސާތަކަށް

އެންގުންކަމުގައި

ބުނެފައިވާ

ދައުލަތުގެ

ޢިބާރާތް،

މުއައްސަސާތަކަށް

ނިސްބަތްކޮށް

އެކަން

ލިޔެފައިވާތީ

އިޞްލާޙް ކުރައްވައި ނޫސް ބާޔާނެއް
ނެރުއްވުމަށާއި

ޒިންމާ

އެކަމުގެ

އުފުލަންޖެހޭ މީހުންނާމެދު ޑިސިޕްލިނަރީ
ފިޔަވަޅު

މޯލްޑިވްސް

އެޅުއްވުމަށް

ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އެންގެވުން.
 .3ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ ތެރޭގައި
ޤާނޫނާ

ޚިލާފު

ހިންގާކަމަށް

ތުހުމަތު

ކަންތައްތަކެއް
ކުރެވިގެން

މުއައްސަސާއެއް

އ
ެ

ބަންދުކުރުމަށް

މިނިސްޓަރ ފުލުހުންނަށް އަންގަވާއިރު
އެކަން

ތަޙްޤީޤްކުރެއްވުމަށާއި،

އ
ެ

މުއައްސަސާއެއް ބަންދުކުރި ކުރުން ވީހާ
އަވަހަކަށް

ގެނައުމަށް

ނިމުމަކަށް

ފުލުހުންނަށް އެންގެވުން .އަދި އެފަދަ
ތަނެއް

ބަންދުކުރައްވަން
އެކަން

ޙާލަތެއްގައި

ޖ
ޖެހިއް ެ
އެތަނެއްގެ

އިސްވެރިއަކަށް އެންގެވުން.
 .4މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން
ނޫސްބަޔާނުގައި

ޢާންމުކުރި
އެމުއައްސަސާގައި
ތުހުމަތުކުރި

ޤާނޫނު

ހިންގިކަމަށް
އ
އަސާސީއާ ި

ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފުކަންތައްތައް މިހާތަނަށް
ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިނުވާތީ،

އެކަންތައްތައް
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ވީހާ އަވަހަކަށް ތަޙްޤީޤްކޮށް ،ތަޙްޤީޤަށް
ފެނުނުގޮތް

ޢާންމުކޮށް

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ހާމަކުރުމަށް
ސަރވިސްއަށް

އެންގެވުން.
 .1މިބާވަތުގެ

ކަންކަމުގައި

ބޮޑެތި

މިނިސްޓަރ

ފުލުހުންނަށް

ކުރައްވާ

އަމުރުތައް

ތަންފީޒުކުރުމުގެ

ކޮންމެ

މަރުހަލާއެއްގައިވެސް
މުއައްސަސާގެ

ފުލުހުންގެ
ބޭފުޅުންނާ

ޤާނޫނީ

މަޝްވަރާ ކުރައްވައިގެން ކަންތައްތައް
ގެންދެވުމަށް

ޕޮލިސް

މޯލްޑިވްސް

ސަރވިސްގެ ކަމާބެހޭ އިސްވެރިންނަށް
އެންގެވުން.
.25

 2001ވަނަ އަހަރު ފުލުހުންނަށް

 .0އަތޮޅު ތަކުގައި ހުންނަ ބައެއް ޕޮލިސް

ހުށަހެޅުނު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއް

އ
ބައެ ް

ލަސްވެފައިވާތީ

ހުށަހެޅޭ

ސްޓޭޝަންތަކަށް

އެކަން

މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤްކޮށް ނިންމުމުގައި

ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ

މ
 20އަހަރެއްހާދުވަސް ހޭދަވާކަމަށް ި

މައްސަލަ.

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވާތީ،
އެއީ

ވާވަރަށްވުރެ

އެކަށީގެން

ޢަމަލު ކުރެއްވި ވަކިގޮތެއް
އަންގަވާފައެއްނުވޭ

ދިގު

މުއްދަތެއްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީ
މައްސަލަތައް

ނިންމުމަށް

އަވަހަށް

މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދެއްވުމަށް
ތަކުގައި

އަތޮޅު

ޕޮލިސް

ހުންނަ

ސްޓޭޝަންތަކަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށް.
.22

ޔޫޓިލިޓީސް ކުންފުންޏެއްގައި ހުރި
ތިޖޫރީއެއް
އޭގައިވާ

ހަލާކުކޮށްލައިގެން
ވަގަށް

ފައިސާތަކެއް

 .0ޔޫޓިލިޓީސް
ތިޖޫރީއެއް

ހުރި

ކުންފުންޏެއްގައި

ހަލާކުކޮށްލައިގެން އޭގައިވާ
ވަގަށް

ފައިސާތަކެއް

ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް
އިހުމާލެއް

ޅ
އު ޭ

ބެލުމުގައި

ފުލުހުންގެ

ފަރާތް

އަންގަވާފައެއްނުވޭ

ނަގާފައިވާކަމަށް

ބުނާ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތު ކުރެވުނު
ދިރިއުޅޭ

ޢަމަލު ކުރެއްވި ވަކިގޮތެއް

އޭނާ

ގޭގައި

ވާކަމަށް ބުނެ އެކަން ބަލައިދިނުމަށް

އެންމެހައި ތަންތަނާއި ގެންގުޅޭ ތަކެތި

އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

ބަލާފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކޯޓު އަމުރު
ހޯދުމަށް އެރަށު ކޯޓަށް ފުލުހުން ހުށަހެޅި
"ބަލާ ފާސްކުރުމުގެ އަމުރު ހޯދުމަށް
ފަނޑިޔާރަށް

ހުށަހަޅާ

ތުޙުމަތުކުރެވުނު

ފޯމު"
ފަރާތުގެ

ބަލާފާސްކުރަން

ލިބިފައިވާ

ޤަރީނާތަކާދެމެދު

ބޮޑެތި

ހުރިއިރު

ގައި،

ކޯޓުން

ދިން

ގެ
ހެއްކާއި

ފަރަޤުތަކެއް
އަމުރު

މައްސަލައިގައި ތުޙުމަތުކުރެވުނު ފަރާތަށް
ދެއްކުމުގެ ކުރީން ،މައްސަލަ ބެއްލެވި
ޕޮލިސް

ސަރޖަންޓް

ބައްލަވާފައި
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ނުވާކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވުމާއި ،އަދި
ކޯޓުން ދިން އަމުރުގައި މައްސަލައިގައި
ތުޙުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ގެ ފުލުހުން
ބަލާފާސްކުރުމަށް
ފިޔަވައި

އެދިފައިވާ
އެހެން

ހިމަނާފައިވާތީ

ކަންކަން
ބައިތަކެއް
ބެއްލެވި

މައްސަލަ

ޕޮލިސް ސަރޖަންޓް އަމިއްލައަށް ކޯޓު
އަމުރުގެ ފަހު ޕެރެގްރާފްތަކުގައި ރޮނގު
އަޅާ

ކަނޑާލުމަށްފަހު

ހުށަހެޅިކަމަށް

ކޯޓަށް
ބުނެފައިވާތީ،

އޭނާ

އޭނާއަށް އިދާރީ އަދަބު ދިނުމަށް މި
ކޮމިޝަނަށް

ފެންނާތީ،
ޕޮލިސް

މޯލްޑިވްސް

އެކަން

ސަރވިސްއަށް

އަންގަވައިދެއްވުމަށް.
 .0މިފަދަ ކަންކަން ކުރިއަށް އޮތް ތާންގައި
ތަކުރާރުވެގެން

ނުދިއުމަށްޓަކައި

ފާސްކުރުމުގެ
ފަނޑިޔާރަށް

އަމުރު

ހޯދުމަށް

ހުށަހަޅާ

ހުށަހެޅުމުން

ބަލާ

ފޯމް

ކޯޓުން

ކޯޓަށް
ނިންމެވި

ނިންމެވުމެއް ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ
ބަޔަކަށް ދެއްކުމުގެ ކުރިން ކޯޓު އަމުރަށް
އެދިވަޑައިގެންނެވި
އެއަމުރު

ޕޮލިސް

ބޭފުޅަކު

ރަނގަޅަށް

ބެއްލެވުމަށްފަހު

އަމުރު

ޙަވާލުކުރުމަށާއި،

އެފަރާތަކަށް

މައްސަލައާ

އަމުރުގައި

ނުގުޅޭ

މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހިމެނިފައިވާނަމަ ކަމާ
ބެހޭ ފަރާތަކަށް އަމުރު ދިނުމުގެ ކުރިން
އެއަމުރުގައިވާ
ކުރެއްވުމަށް
އަމުރު

މަޢުލޫމާތު

އިޞްލާޙު

ކޯޓަށް

ހުށަހަޅުއްވައިގެން

އިޞްލާޙު

ކުރެއްވުމަށްފަހު

ކަމާބެހޭ ފަރާތާ އަމުރު ޙަވާލުކުރުމަށް
މޯލްޑިވްސ

ޕޮލިސް

ސަރވިސްއަށް

އަންގަވައިދެއްވުން.
ދެމެދުގައި

ދެފުލުހެއްގެ
ކުރިމަތިލުމެއްގެ

ހިނގި އެމައްސަލަވެސް ތަޙްޤީޤް ކުރައްވާ ޖިނާޢީ އެމައްސަލަ
މައްސަލަ ދައުވާއެއް ކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި ލިބޭނަމަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ތަޙްޤީޤު

އެތަނުން ހުށަހެޅުމަށް

ކުރެއްވިއިރު

ޖެނެރަލްގެ
މޯލްޑިވްސް

އަޅުއްވާފައިވާއިރު
މައްސަލަ

ތަޙްޤީޤު

އިތުރަށް
ޖެނެރަލްގެ

އޮފީހަށް

އޮފީހަށް ފޮނުވޭފަދަ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިއްޖެނަމަ
ޕޮލިސް ޕްރޮސިކިއުޓަރ

އެކެއްގެ މައްސަލަ ބައްލަވާ ފިޔަވަޅު ސަރވިސްއަށް އަންގަވާދެއްވުން
އަނެއް

ބެލުމަށްފަހު

މީހާގެ

ފޮނުވާގޮތަށް

ޖެނެރަލްގެ

އޮފީހަށް

ހަމަޖެހިފަވާކަމަށް

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވޭ

ކުރައްވާފައި

ނުވުން
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(ރ) ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޢާންމުކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް
ސުމާރު

ޢާންމުކޮށްފައިވާ ތާރީޚް

މައްސަލަ

ނަންބަރު
.5

ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ކ .ފޭދޫ ފިނޮޅުގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ކަރެކްޝަނަލް

 05ފެބްރުއަރީ 2050

ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަނުގެ ޙާލަތާއި ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ވަޒަންކޮށް އެކުލަވާލި
ރިޕޯޓްގެ ޚުލާސާ.
.2

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ ބަލިވެގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެމުން

 51މާރޗް 2050

ދަނިކޮށް މަރުވި މީހެއްގެ މައްސަލަ.
.3

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިޘާއެއްގައި ފިހުމުގެ

 24އޯގަސްޓް 2050

ސަބަބުން އެކަމަށް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ކުރި
ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓްގެ ޚުލާސާ.
.4

އަމިއްލަ ރޭޑިޔޯ ސްޓޭޝަނަކުން ލައިވްކޮށް ފޮނުވަމުން ގެންދިޔަ ޓްރާންސްމިޝަން

 02ސެޕްޓެމްބަރ 2050

ހުއްޓާލުމަށް ފުލުހުން އެންގި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓްގެ ޚުލާސާ.

.1

އއް ބަންދުކޮށް މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ވަނަނުދީ
ފުލުހުން މިނިވަން މުއައްސަސާ ެ

 02ނޮވެމްބަރ 2050

ހިފަހައްޓަވާފައިވާތީ ،ފުލުހުން އެކަންކުރީ ޤާނޫނާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް ކުރި
ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓްގެ ޚުލާސާ.
.1

މާރާމާރީ ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވުނު  1މީހަކަށް

 25ޑިސެމްބަރ 2050

ފުލުހުން އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓްގެ ޚުލާސާ.

ރިޕޯޓް ނިންމުން
 2050ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް ބައްލަވައި ތަޙްޤީޤު ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަންގެ
މެމްބަރުން ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅަށާއި ،މައްސަލަތައް ނިންމެވުމުގައި ޚިޔާލު އެއްގޮތް ކުރެއްވުމަށް ދެއްވި އަހައްމިއްޔަތަށާއި އަދި
ކޮމިޝަންގެ

އިދާރީ

ކަންތައްތައް

ހިންގެވުމުގައި

ދެއްވި

އެހީތެރިކަމާއި

އެއްބާރުލެއްވުމަށްޓަކައި

ހުރިހާ

މެމްބަރުންނަށް

ވަރަށް

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ތަ ޙްޤީޤްތަކާ ބެހޭ ސެކްޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތްވެސް ފާހަގަކޮށް
އެހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަދި ބަޖެޓް ސެކްޝަނާއި އިދާރީ ސެކްޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހުރިހާ
މުވައްޒަފުންނަށްވެސް އެމުވައްޒަފުން ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދެއްވި އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި އެ މުއައްސަސާގެ
ވެރިންނަށާއި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
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ކޮމިޝަނުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން 2050
ވަނަ އަހަރު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވުނުކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގަންނަމުން އަދި  2055ވަނަ އަހަރުވެސް އިތުރު
ކުރިއެރުންތަކެއް ޙާޞިލުކުރެވޭނެކަމުގެ އުއްމީދު އާކުރަމުން ،އެކަމަށް ކީރިތި ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ވާގިއެދޭ ޙާލު މިރިޕޯޓް ނިންމާލަމެވެ.
 24ރަބީޢުލްއައްވަލް 5432
 21ފެބްރުއަރީ 2055

ޝަހިންދާ އިސްމާޢީލް
ކޮމިޝަންގެ ރައީސާ
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